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ENTREVISTA

Os municípios da região começaram nesta semana a 20ª Campanha
Nacional de Vacinação contra a Influenza. Até o dia 1º de junho, devem ser
imunizados idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5

anos, trabalhadores da saúde, professores das redes pública e privada,
povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas

privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional.
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orrupção talvez seja a palavra que mais tenha
ecoado aos ouvidos dos brasileiros nos últimos
anos. Mensalão, Lava Jato e outras operações
menores vêm desnudando esquemas de
políticos e empresas gigantes que há muito
tempo vinham sangrando os cofres públicos.

E é comum que a palavra “corrupção” seja
direcionada apenas para os políticos e esses
grandes grupos empresariais. Dificilmente
lembramos que a corrupção existe de variadas
formas e está presente em muitos dos
ambientes e situações do nosso dia a dia.

De tão acostumado que o brasileiro é de
cometer deslizes morais e éticos, sequer se dá
conta de quando ele mesmo, cidadão comum,
está corrompendo, sendo corrompido ou sendo
conivente com algum ato de corrupção. O ato
enraizado na política acaba cegando a própria
população, que se entrega ao imoral sem
perceber.

Um exemplo claro disso é a sonegação do
Imposto de Renda, que causa bilhões de
prejuízo aos cofres públicos anualmente.
Estamos na época de entregar a declaração,
mas será que fomos honestos na informação?

E aquela prática antiga de “comprar” a
carteira de motorista? Ou o suborno do guarda
de trânsito que flagrou o motorista cometendo
alguma infração? Ainda no trânsito, aquela vaga
de deficiente ou idoso que não é sua. É uma
regra simples, mas facilmente ignorada. Mas,
tem também aquela mãe que carrega a criança
enorme no colo só pra ter atendimento
preferencial na fila do banco.

Sabe aquela barraquinha de CDs piratas? Ela
é um exemplo clássico de crime que está
incorporado na sociedade brasileira. As vendas
são feitas à luz do dia e sem o menor
constrangimento, tanto para o vendedor quanto
para o comprador. - Ah, mas eu não compro DVD
pirata. Eu tenho Sky. Sim, a famosa “Sky-gato”,
que abre todos os canais clandestinamente,
sem pagar um centavo.

Tem também aqueles que sempre tentam
trazer pneu do Paraguai, mesmo sabendo
que é proibido. Ou que trazem um IPhone
muito acima da cota fora da caixinha pra
dizer que é usado.

E assim daria pra citar uma lista enorme de
outras situações corriqueiras que mostram a
corrupção entrando na casa de cada um. É bem
verdade que a corrupção do cotidiano acaba
sendo alimentada pela corrupção política. E ela
vai prejudicando vários níveis da sociedade e
cria um ciclo vicioso e compromete a vida das
gerações atuais e das futuras.

Isso tudo só vai mudar quando o cidadão
comum parar de tratar como herói quem passa
a perna na Receita Federal, quando este deveria
ser chamado de corrupto.
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A agronomia digital, que une o conheci-
mento da ciência tradicional às informações
amplas obtidas no campo em tempo real,
além de dados sobre safras anteriores, está
entre as novas e atraentes carreiras pro-
fissionais do agronegócio.

Como permite decidir o melhor momen-
to para plantar, gastando menos e colhen-
do mais, a agronomia digital já oferece sa-
lário inicial até 25% superior ao do agrôno-
mo tradicional, pois há grande demanda por
profissionais qualificados nessa área.

A novidade está em lavamento do Cen-
tro de Estudos do Agronegócio, da Funda-
ção Getúlio Vargas, que constatou que nos
últimos cinco anos a agropecuária passou
a absorver menos mão-de-obra informal e
aumentar a contratação de profissionais
especializados.

A mudança, segundo os pesquisadores,
se deveu a cada vez maior incorporação
de novas tecnologias no campo, que mes-
mo exigindo mais investimentos, ampliaram
a produtividade no cultivo da terra e cria-
ção de animais.

Com isso, houve aumento da remune-
ração de trabalhadores em ritmo mais in-
tenso do que na economia em geral. Na
prática, o campo passou a admitir profis-
sionais mais qualificados, pagando mais
por essa exigência.

O levantamento foi baseado na Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicíli-
os (Pnad), do Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), revelando
que entre 2012 e 2017,  a população
regularmente contratada no agronegó-
cio caiu 1,9% ao ano.

Em 2012 eram 19,7 milhões os empre-
gados no campo e no fim do ano passado,
o contingente caiou para 18 milhões de tra-
balhadores. A queda mais acentuada, ob-
viamente, envolveu o trabalho informal,
com redução de 3,4% ao ano.

Na agricultura brasileira, a retração na

ocupação foi de 5% ao ano nas contrata-
ções informais e de 4,9% nas formais. O
fato do agronegócio  ter absorvido me-
nos mão-de-obra informal ou com menos
qualificação, segundo especialistas, não
deve ser encarado como má notícia, pois
isso não é verdade.

O que ocorre é que com o uso intensivo
de tecnologia, a produtividade e a renda dos
trabalhadores do campo aumentaram. En-
tre 2012 e 2017, o rendimento médio real,
descontada a inflação, do trabalho no agro-
negócio aumentou 7%, enquanto o avanço
salarial dos trabalhadores dos demais se-
tores da economia ficou em  4,6%.

Na agropecuária, o avanço acumulado
em cinco anos foi de 9,2% e na agricultura,
de 8,3%. O melhor de tudo, segundo os
especialistas é que a redução da contrata-
ção de mão-de-obra no campo não elevou
o número de desempregados.

Com mais produtividade, o agronegócio
ampliou a renda dos produtores, de seus
empregados e da população das cidades
do interior, onde os dispensados do campo
foram trabalhar no setor de serviços.

Prova disso, segundo os pesquisadores,
foi o desempenho da economia do interior
que, de acordo com o IBGE, foi melhor do
que o das regiões metropolitanas de todo
o País. Entre 2000 e 2015, o Produto In-
terno Bruto (PIB), das pequenas cidades
cresceu 3,7% ao ano, enquanto o dos mai-
ores centros urbanos avançou apenas 2,5%
e o do País subiu 3%.

A própria Confederação Nacional da
Agricultura (CNA), confirmou  a tendência
apontada pela FGV, ressaltando com dados
próprios que a parcela de trabalhadores no
campo que recebia até um salário e era
33,6% dos ocupados em 2014, recuou para
29,8% em 2016. No mesmo período, os que
tinham até dois anos de estudos diminuí-
ram de 34,4% para 32,3% entre os empre-
gados do agronegócio.



Política 3Tribuna do Oeste
Quinta-Feira

26 de abril de 2018

Eleitor vai eleger dois
senadores em 2018

PRÉ-CANDIDATOS COMEÇAM A SE DEFINIR E REVELAM DESDE “FIGURÕES”
DA POLÍTICA ATÉ DESCONHECIDOS


Neco deputado?Neco deputado?Neco deputado?Neco deputado?Neco deputado?
A saída do deputado estadual Ademir Bier do MDB para
migrar ao PSD sofreu alguns efeitos colaterais na última
semana. O vereador Dorivaldo Kist, o Neco, poderá ser
candidato a deputado estadual. Ele mesmo confirmou que
está estudando convite recebido da executiva estadual. É o
secretário do MDB no Paraná, deputado federal João Aruda
que fez o convite, objetivando justamente preencher a
lacuna partidária deixada a partir da saída de Bier.

Pedras soltasPedras soltasPedras soltasPedras soltasPedras soltas
O vereador Josoé Pedralli quer explicações da administração
rondonense sobre obras realizadas no bairro São Francisco,
na rua que a faz a ligação com a BR-163, fundos da empresa
Alibra. Segundo ele, neste local foram realizadas algumas
intervenções pela prefeitura, mas o serviço não teria sido
executado da melhor forma possível. Ficaram pedras soltas,
sem compactação, além de valas abertas, o que estaria
gerando transtornos aos moradores.

NNNNNão tão tão tão tão tem no IPem no IPem no IPem no IPem no IPhonehonehonehonehone
Apesar dos elogios pela iniciativa da administração
rondonense lançar o aplicativo VcMCR, já tem gente
reclamando. O APP não está disponível para quem tem
IPhone. A ferramenta promete ser um importante
instrumento para ajudar a administração municipal a
resolver pequenos problemas públicos, como lâmpadas
queimadas, buracos no asfalto, problemas na coleta de lixo
e outros. Só falta disponibilizar também para o IPhone.

JJJJJaaaaappppponês donês donês donês donês da Fa Fa Fa Fa Feeeeederderderderderalalalalal
Newton Ishii, o Japonês da Federal, vai presidir o PEN –
partido que está em processo de mudança de nome para
Patriota – no Paraná. A presidência estadual do partido ficou
vaga após o ex-deputado federal Wilson Picler comandar a
legenda por poucos dias e depois trocá-la pelo PSL de Jair
Bolsonaro.

CartilhaCartilhaCartilhaCartilhaCartilha
Ratinho Júnior apresentou esta semana no plenário da
Assembleia Legislativa uma cartilha para combater fake
news. O material tem linguagem bem didática e dá dicas de
como identificar e combater notícias falsas. Essa, aliás, é
uma preocupação que está dominando o debate sobre as
próximas eleições. Pesquisa feita a pedido da revista Veja
mostrou que 83% dos entrevistados temem compartilhar
notícias falsas em suas redes sociais e grupos de WhatsApp.

Helicóptero paradoHelicóptero paradoHelicóptero paradoHelicóptero paradoHelicóptero parado
No caso do helicóptero, Beto Richa foi repreendido pelo
Tribunal de Contas do Estado por ter pago horas que não
usou. O contrato entre governo e empresa previa um
número mínimo de horas a serem pagas, mesmo que não
utilizadas. O saldo geral foi muito favorável à empresa:
foram 316 horas pagas sem que o helicóptero precisasse
decolar. Segundo cálculo do deputado Nereu Moura,
significa que o governador pagou R$ 2,3 milhões à Helisul
por horas em que nenhum serviço foi prestado.

 Dentro de aproximadamen-
te seis meses, os paranaenses re-
novarão duas das três cadeiras
do estado no Senado. Na eleição
de outubro Serão eleitos novos
ocupantes para as vagas de Gleisi
Hoffmann (PT) e Roberto Requião
(PMDB). E o fim do período legal
para filiação partidária e mudan-
ça de legenda, no início de abril,
pôs fim a algumas indefinições e
praticamente definiu o quadro de
candidaturas ao Senado.

Beto Richa (PSDB) renunciou
ao mandato de governador para

disputar uma cadeira de senador.
Já o procurador Deltan Dallag-
nol preferiu permanecer à frente
da Operação Lava Jato no lugar
de se aventurar na política.

Por outro lado, o sistema
eleitoral do Brasil joga algum
grau de indefinição no pleito.
Neste ano, a tendência é que os
eleitores se concentrem nos
dois cargos ao Executivo que
estarão em disputa, à Presidên-
cia da República e ao governo
estadual e de certa forma igno-
rem a escolha ao Senado. Ter

de votar duas vezes para sena-
dor mais confunde que esclare-
ce a cabeça da população, so-
bretudo em meio a seis votos de
uma vez: presidente, governador,
dois senadores, deputado fede-
ral e deputado estadual.

Apesar da definição das can-
didaturas só ocorrer a partir das
convenções em agosto, o quadro
político já começa a mostrar quem
é pré-candidato. No cenário há
desde “figurões” da política es-
tadual até completos desconhe-
cidos do eleitorado.

Beto Richa (PSDB)
Após manter suspense por meses se renunciaria
ao mandato de governador para disputar o
Senado, Beto Richa optou por não interromper a
própria trajetória política abruptamente depois de
23 anos. Além do recall de nome mais importante
da política estadual nos últimos sete anos e da
“facilidade” de haver duas cadeiras em jogo, o
tucano contará com uma ampla estrutura de
aliados espalhada por todo o estado, que foi
construída no cargo de governador. Por outro
lado, terá de lidar com as críticas pelas medidas
impopulares que tomou à frente do Palácio Iguaçu
e também pelos escândalos de corrupção.

 Pré-candidatos ao Senado
Roberto Requião (MDB)
O atual senador Requião vem se dando ao luxo
de navegar com um pé em cada canoa até aqui.
Por um lado, diz que tentará se eleger
governador pela quarta vez, inclusive irritando-se
por ter ficado de fora da mais recente pesquisa
eleitoral ao governo feita pelo Ibope. A missão,
porém, não seria simples, diante da carência de
apoios no interior, da divisão interna do MDB no
estado e da carga da imagem de defensor do ex-
presidente Lula. Já se o peemedebista optar por
disputar a reeleição, esses problemas tenderiam
a se diluir, num pleito com duas vagas e que
costuma tornar vitoriosos nomes já consolidados.

Christiane Yared (PR)
Deputada federal mais votada do Paraná em
2014, ela aposta em ser um nome que corra por
fora, de certa forma distanciada dos políticos
tradicionais em meio ao completo descrédito da
categoria. A parlamentar garante que, ao longo
do atual mandato, conseguiu construir pontes e
angariar apoios no interior, já que foi eleita para
a Câmara basicamente com votos de Curitiba. No
entanto, em um partido relativamente pequeno
como o PR, ela pode encontrar dificuldades para
fazer decolar uma campanha contra figurões,
como Richa e Requião.

Ney Leprevost (PSD)
Ex-vereador em Curitiba e deputado estadual no
terceiro mandato consecutivo, Leprevost
considera ter subido de patamar depois de ficar
muito perto de se eleger prefeito da capital – foi
derrotado por Rafael Greca (PMN) por apenas
56,5 mil votos de diferença. O parlamentar aposta
nessa força conquistada em 2016 para, desta
vez, ter sucesso numa disputa majoritária. Além do
apoio dos eleitores curitibanos, ele vê a chance
de decolar no interior fazendo campanha com
Ratinho Jr. a tiracolo, que é do mesmo partido
dele e um dos nomes favoritos ao governo do
estado.

Alex Canziani (PTB)
Vereador e vice-prefeito de Londrina na década de
1990, está na Câmara Federal desde 1999 de forma
ininterrupta. Costuma se eleger com o mote de
“deputado da educação”, tendo sido, por exemplo,
relator da lei que criou os institutos federais no país e
criador da Frente Parlamentar da Educação no
Congresso. No entanto, para se eleger senador
numa briga com Richa e Requião, será preciso mais
do que isso. Além de não ser de um dos grandes
partidos, terá de enfrentar o desconhecimento do
nome dele pela quase totalidade dos eleitores do
estado. Por outro lado, fará campanha ao lado de
Richa e tende a se beneficiar da imagem do tucano
para brigar pela segunda cadeira em disputa.

Delegado Francischini (PSL)
Delegado da Polícia Federal, exerce o segundo
mandato consecutivo de deputado federal. Ganhou
notoriedade com o episódio que ficou conhecido
como Batalha do Centro Cívico. No confronto entre
policiais e servidores em 29 de abril de 2015, quando
213 pessoas saíram feridas, ele era o secretário de
Segurança. Recentemente, inclusive, disse que faria
tudo outra vez. Aposta num discurso de direita em um
estado tradicionalmente avesso ao PT e, também, na
candidatura presidencial de Jair Bolsonaro, da qual é
uma espécie de coordenador. Mas ser pouco
conhecido e de um partido nanico serão obstáculos
pesados numa inédita eleição majoritária para ele.

Flávio Arns (Rede)
Sobrinho de Zilda Arns, sempre militou na
promoção social e na luta por direitos das pessoas
com deficiência. Já foi deputado federal, senador,
vice-governador e secretário de Estado.
Atualmente não tem mandato. Numa carreira
política curiosa, já esteve no PSDB e no PT e, como
completo azarão, elegeu-se senador em 2002,
derrotando o ex-governador Paulo Pimentel.
Numa eleição tão dividida como se avizinha,
espera mais uma vez correr por fora. A candidatura
dele, porém, parece mais uma forma de tentar
fortalecer no estado o nome da ex-senadora
Marina Silva na corrida presidencial.

Professor Oriovisto (Podemos)
É empresário, um dos fundadores do Curso Positivo
em 1972, que fez história entre os pré-vestibulares
de Curitiba. Desde então, o empreendimento se
desdobrou em um conglomerado que atualmente
possuiu gráfica, editora de materiais didáticos,
universidade e fabricante de celulares e
equipamentos de informática, entre outras
iniciativas. É ex-presidente do Grupo Positivo e ex-
reitor da Universidade Positivo. Quando jovem,
participou de movimentos estudantis que combatiam
a ditadura militar (1964-1985). Apesar de ser filiado
ao PSDB por mais de dez anos, nunca havia
disputado uma eleição ou ocupado cargo público.
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O vereador Mauro Bernardi está pedido que a
prefeitura de Quatro Pontes execute a construção
de um espaço físico permanente para a divulgação
e comercialização do artesanato do município.

A vereadora Solange Lurdes Ferreira quer
providências urgentes na iluminação pública do
Bairro Tropical, com a troca e substituição das
lâmpadas danificadas.

Indicação do vereador Paulo Brandt pede
providências quanto à manutenção e a instalação
de iluminação pública no Paço Municipal de Quatro
Pontes em toda sua extensão física.

Pedido da vereadora Nelsi Neitzke é que a
Secretaria de Viação e Obras envie relatório mensal
informando os serviços prestados pelo setor.

O vereador Gustavo Borchert quer
a realização de campanha de doação de sangue e
de compatibilidade de doadores de medula óssea
em Quatro Pontes.

Ornélio Mensch, vereador em Mercedes, está
cobrando melhorias no distrito de Três Irmãs.
Especificamente pede intervenção da prefeitura no
pátio do Salão Comunitário e nos equipamentos da
academia ao ar livre.

James Blausius (Laco) pede estudos da prefeitura
para a aquisição de área em local apropriado, para
futuramente criar um Centro de Eventos no
Município de Mercedes.

Pedido da vereadora Kelli Weber  é para a
construção de rampas de acessibilidade nas
esquinas em que estão localizados os prédios
públicos de Mercedes, especificamente na Câmara
de Vereadores e Projeto Piá.

O vereador rondonense Vanderlei Sauer pede
melhorias com cascalho e drenagem da água em
estrada na entrada da Linha Guarani, nas proximidades
da ponte do Arroio Fundo. Ele também cobra a
manutenção dos pergolados da Praça Willy Barth.

Pedido do vereador Claudio Kohler (Claudinho)
é que a prefeitura de Marechal Rondon faça a
limpeza e a reforma, bem como instale novos
brinquedos e um portão no parque infantil em
frente ao CMEI Pequeno Líder.

O vereador Adriano Backes apresentou indicação
com o pedido para que a Prefeitura rondonense
elabore projeto técnico para pavimentação com
pedras irregulares da estrada rural da Linha
Neuhaus.

Pedido dos vereadores Nilson Hachmann e Valdir
Port (Portinho) é para que a Prefeitura de Marechal
Cândido Rondon renove, com urgência, o convênio
com a Apae, visando o repasse de auxílio financeiro
mensal à entidade.

Copel pretende desligar
600 funcionários em 2018

Parlamento

 A Copel deve diminuir em cer-
ca de 600 vagas em 2018 por
meio de seu Plano de Demissão
Incentivada (PDI), encerrado em
março deste ano. O PDI é volta-
do para empregados que aten-
dam condições específicas, como
mais de 55 anos de idade e 20
anos de estatal, fatores que de-
vem estar combinados. As infor-
mações são do diretor de Finan-
ças e Relações com Investidores
da empresa, Adriano Mouse, du-
rante teleconferência com analis-
tas e investidores sobre os resul-
tados de 2017.

Atualmente a Copel conta com

PROGRAMA DE DEMISSÕES DA EMPRESA FOI ENCERRADO EM MARÇO
8.158 empregados. Em 2017, a
empresa desligou 356 funcioná-
rios, sendo 248 deles por PDI. Em
nota, a concessionária atribui a
diferença no número de adesões
ao PDI em 2017 e 2018 ao fecha-
mento do plano neste ano, anun-
ciado antes da data limite. Não
há planos de novos PDIs, por en-
quanto, e as vagas serão definiti-
vamente eliminadas.

Ainda em nota, a empresa afir-
ma que “já adota uma política de
otimização de gestão para redu-
ção de custos, com revisão dos
processos, investimento em tec-
nologia e em práticas que esti-

mulem a produtividade – prerro-
gativas que poderão compensar
a redução do quadro”. A diminui-
ção do número de funcionários
deve trazer uma economia de R$
150 milhões anuais.

No ano passado, a Copel lu-
crou R$ 1,118 bilhão, 41,7% a mais
que em 2016. Um dos motivos
para o crescimento dos lucros,
segundo a empresa, foi a dimi-
nuição em 5,1% das despesas
operacionais, com pessoal e de
custeio. Do lucro, o governo do
Paraná, como maior acionista, fica
com 31%. Os resultados foram
divulgados no dia 9 de abril.

Mais de dois meses depois de
anunciar que refugiados venezue-
lanos seriam enviados de Rorai-
ma para outros estados do país,
no processo chamado de interio-
rização, o governo federal ainda
não definiu quando eles serão tra-
zidos para o Paraná.  De
acordo com o governo do esta-
do, ainda não houve uma notifica-
ção oficial a respeito do assunto.

A ida dos migrantes para ou-
tros estados brasileiros foi divul-
gada em fevereiro, pelo presiden-
te Michel Temer (PMDB). Além da
interiorização, na época também

Governo federal ainda não definiu vinda
de refugiados venezuelanos para o Paraná

foi anunciada a criação de um
comitê de acompanhamento da
imigração venezuelana.

No começo de abril, 116 vene-
zuelanos foram levados de Boa
Vista (RR) para São Paulo. Outros
66 ficaram em Cuiabá (MT). Mato
Grosso do Sul e Amazonas tam-
bém devem receber os migrantes.

O  número, entretanto, é
pequeno diante da quantida-
de de venezuelanos que estão
em Roraima. Em fevereiro, a
prefeitura de Boa Vista estima-
va que 40 mil migrantes te-
nham entrado no Brasil fugin-

do da crise no país de origem.
Mesmo que não tenha sido

notificado, o governo do Paraná
afirma que, caso venham para o
estado, os migrantes serão aten-
didos no Centro de Informação
para Migrantes, Refugiados e
Apátridas do Paraná (Ceim). De
acordo com a Secretaria de Jus-
tiça, Trabalho e Direitos Humanos
(Seju), desde outubro de 2016 –
quando foi inaugurado – o Ceim
já tem 41 migrantes venezuelanos
cadastrados. No total, são 4.124
atendimentos realizados desde a
criação do centro.

 Migrantes já foram levados para São Paulo e Cuiabá

ANTÔNIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
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José Carlos Schiavinato

“EU INVESTI A MINHA VIDA NA BUSCA
DO CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA”

“A próxima campanha será diferente de todas
as que minha geração pode participar”

C
 TRIBUNA DO OESTE - Faça uma análise do seu mandato
como deputado estadual. Quais as principais conquistas a par-
tir da sua atuação na Assembleia Legislativa?

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO - Tivemos a oportunidade de
trabalhar importantes projetos em benefício do desenvolvimento do
Paraná e da melhoria da qualidade de vida de nossa comunidade.
Entre eles, eu destaco o trabalho que fizemos para a não permissão
da extração do gás de xisto no Paraná pelo método ‘fracking”. Prote-
gemos o agronegócio, protegemos o nosso Estado, quem trabalha a
terra, protegemos o meio ambiente. E foram muitos outros projetos.
Fizemos um trabalho muito próximo da comunidade, onde ouvimos
diretamente as pessoas que tinham indicações e sugestões. Tam-
bém não podemos deixar de citar uma atuação municipalista, em prol
da nossa região Oeste e todo o Paraná. Eu me sinto realizado
podendo, com o meu trabalho no parlamento paranaense, ter contri-
buído com meu Estado.

 Depois de um mandato como deputado estadual o Sr. preten-
de disputar uma cadeira na Câmara Federal. Qual a expectativa
para esse novo desafio político?

Sou realmente pré-candidato a de-
putado federal. Eu investi a minha vida
na busca do conhecimento na área pú-
blica. Eu tenho esse entendimento por-
que ao longo da minha trajetória eu tive a
oportunidade de trabalhar na Prefeitura
de Toledo por 33 anos, 25 anos como
engenheiro, servidor de carreira, e oito
anos como prefeito. E agora tenho qua-
tro anos como deputado estadual. Com
essa dedicação e com meus mais de 60
anos me sinto completo, me sinto pre-
parado e em condições de poder auxiliar
o desenvolvimento do meu País. Eu busco essa oportunidade e para
isso eu me lanço pré-candidato a deputado federal, para poder contri-
buir ainda mais com meu País e minha gente, na busca pela melhoria
da qualidade de vida para todos.

 Quantos votos que o Sr. acredita que precisará somar para
conseguir a eleição?

Estou seguindo o caminho do Dilceu Sperafico, que
conseguiu mais de 150 mil votos na última eleição.

Vamos fazer um trabalho envolvendo os municípios
do Oeste e alguns do Noroeste do Estado para
que tenhamos a oportunidade de buscar 100 mil
votos, garantindo a ocupação da cadeira na
Câmara Federal.

 Com o Sr. indo para a disputa federal,
como fica o Progressistas da região na
corrida para a Assembleia Legislativa,
onde historicamente sempre teve um
representante? Quem será o suces-
sor de Schiavinato?

Tudo tem seu tempo, tudo tem
sua hora. Não tenho dúvida que
teremos um candidato em Tole-
do. Está demorando muito para
que o candidato a deputado es-

tadual possa se apresentar, mas isso porque estamos dando a
oportunidade para que as pessoas possam se colocar à disposi-
ção. Mas, com certeza sairemos com o melhor candidato para
Toledo. Logo teremos um nome e será de agrado de todos,
porque nós procuramos, acima de tudo, eficiência e uma pessoa
que possa prestar o melhor serviço à comunidade, olhando por
todos e ajudando a todos.

 O Progressistas é um dos partidos que saiu fortalecido do
período da “janela eleitoral” no Paraná. Ingressaram dois
deputados federais no partido, Osmar Serráglio, de Umuara-
ma, e Alfredo Kaefer, de Cascavel. A proximidade do domicí-
lio eleitoral destes deputados com a sua base, lhe preocupa
ou atrapalha?

Dentro do processo democrático temos que oferecer oportuni-
dades a todos. Eu fico muito agradecido de poder receber no nosso
partido a participação de dois deputados federais. Certamente o
espaço está aberto para todos. Tenho certeza que a sociedade
saberá reconhecer o trabalho feito por muitos para que possam

ocupar as cadeiras, tanto na Assembleia
Legislativa do Paraná, como na Câmara
Federal. Não me preocupa a competição,
vamos somar forças com todos os candi-
datos para mostrar ao nosso Estado e ao
nosso País que temos, e sempre tere-
mos, com muita lealdade e com a partici-
pação de todos, condições de poder aju-
dar e contribuir para o desenvolvimento
integral. É muito bom o partido crescer
com a participação de pessoas que terão
a oportunidade, agora no Progressistas,
de se juntar a nós e continuarem prestan-
do um bom serviço a nossa sociedade.

 Outro aspecto de fortalecimento do Progressistas é a as-
censão de Cida Borghetti para o governo. Mas a primeira
pesquisa eleitoral publicada no Paraná aponta Cida em tercei-
ro lugar na corrida eleitoral. O Sr. acha possível uma reação?

A nossa governadora Cida Borghetti irá crescer nas pesqui-
sas gradativamente, à medida que possa mostrar sua capacida-
de gerencial de trabalho ao cidadão paranaense. Eu não tenho
dúvida, a Cida Borghetti terá uma reação nessa corrida eleitoral.
Porque Cida Borghetti está preparada a assumir o Governo do
Estado e vai mostrar isso, a sociedade vai entender que será
bem melhor termos a continuidade do governo Cida Borghetti
para que que gente possa levar mais benefícios à comunidade e
aos cidadãos paranaenses.

 Diante de tantos escândalos de corrupção que assolam o
país e desmoralizam a classe política, como o Sr avalia que
será a próxima campanha eleitoral, em todos os níveis?

A próxima campanha eleitoral será diferente de todas as que
minha geração pode participar, seja como eleitor ou como candida-
to no processo. O eleitor vai poder analisar a força de trabalho e a
dedicação de cada um dos candidatos. Eu não tenho dúvida,
nessa campanha eleitoral teremos eliminado a condição financeira
da participação do candidato na busca do voto e todos terão a
mesma oportunidade. Os olhos da lei estarão estendidos sobre
toda a sociedade brasileira e sobre todos os candidatos, cuidando
de cada um, para que todos tenham a mesma oportunidade e igual-
dade na busca da preferência dos eleitores. O eleitor vai analisar os
índices de corrupção, os envolvidos, o que aconteceu no Brasil e vai
poder, na hora correta, saber distinguir e fazer a separação das
pessoas de bem e das pessoas do mal. E sem dúvida vai poder
conduzir as pessoas do bem para cuidar daquilo que é público. É
importante essa análise e isso vai estar nas mãos de cada cidadão.
Não adianta reclamar da falta da saúde, do saneamento, da falta da
infraestrutura, quando você tem uma ferramenta na sua mão, que é
o título de eleitor. Por isso eu confio muito na participação da
sociedade, que nessa eleição utilizará o seu voto para poder ajudar
a corrigir os destinos do nosso País.

om mais de 60 anos de idade e 37 anos de
vida pública, o deputado estadual José
Carlos Schiavinato se prepara para um
novo desafio. Ele é pré-candidato a
deputado federal e pretende seguir o

trilho aberto por Dilceu Sperafico na Câmara dos
Deputados. Mas, Schiavinato sabe que esta não
será uma jornada fácil, pois diante de tantos
escândalos políticos que assolam o País, a eleição
de 2018 promete ser diferente em muitos
aspectos. Ele tem consciência disto e diz estar
preparado para os desafios que tem à frente.
Nesta entrevista, Schiavinato também faz uma
analisa do seu mandato como deputado estadual
e do cenário político do seu partido, o
Progressistas, na região.

A nossa governadoraA nossa governadoraA nossa governadoraA nossa governadoraA nossa governadora
Cida Borghetti iráCida Borghetti iráCida Borghetti iráCida Borghetti iráCida Borghetti irá

crescer nas pesquisascrescer nas pesquisascrescer nas pesquisascrescer nas pesquisascrescer nas pesquisas
gradativamentegradativamentegradativamentegradativamentegradativamente
‘‘ ‘‘
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17º Feirão de Veículos Acimacar-
Sicredi acontece no final de semana

 Inicia na sexta-feira (27) e
segue até domingo (29), o 17º
Feirão de Veículos Acimacar –
Sicredi, no Centro de Eventos
Werner Wanderer.

Com início às 18 horas, o
evento promovido pela Associ-
ação Comercial e Empresarial de
Marechal Cândido Rondon (Aci-
macar), em parceria com a Si-
credi Aliança PR/SP, reúne 10 re-
vendedoras autorizadas com
dezenas de veículos novos e se-
minovos entre carros, motoci-
cletas e veículos náuticos a dis-
posição do público.

O vice-presidente de Feiras e
Eventos da Acimacar, Elizeu Mar-
cio dos Reis (Tadeu), afirma que a
expectativa é positiva para a pri-

meira edição do ano e uma boa
oportunidade para quem deseja
comprar ou trocar um veículo.

“Como é de praxe estamos
nos organizando para a primei-
ra edição de 2018. O Feirão de-
manda bastante dedicação das
revendas, do parceiro e de toda
equipe de organização, mas ve-
mos que os consumidores re-
conhecem esse trabalho porque
sempre prestigiam o evento e
aproveitam as condições espe-
ciais oferecidas. Estamos na reta
final da organização, esperan-
do que ela seja de sucesso mais
uma vez”, declara.

O público que esperou para
adquirir um veículo novo encon-
trará várias vantagens durante

 EVENTO COMEÇA AMANHÃ (27) E SEGUE ATÉ DOMINGO (29), NO CENTRO DE EVENTOS

rogramaçãoP
Na sexta-feira (27), o
Feirão de Veículos
Acimacar-Sicredi acon-
tece das 18h às 22h. No
sábado (28), das 09h às
22h e no domingo (29),
das 09h até 17h. A praça
de alimentação estará
em funcionamento nos
mesmos horários.

Em solenidade festiva mar-
cada para as 19h30 desta sex-
ta-feira (27) será empossada a
nova diretoria da Acim - Associ-
ação Comercial e Empresarial de
Mercedes. O evento acontece na
sede da Asseme, a Associação
dos Funcionários Públicos.

o Feirão. Com estrutura dentro
do Centro de Eventos, o Sicredi
oferece: tabelas com taxas de
juros diferenciadas, planos es-
peciais para agricultores, o pa-
gamento da transferência do
veículo durante o evento, tan-
que cheio e processo ágil para
aprovação de crédito.

“A parceria Acimacar-Sicredi
deu certo desde o início, sem-
pre numa relação de muita siner-
gia com a entidade. A expectati-

va é atender ao nosso propósi-
to que é bem servir aos associa-
dos, ofertar ao público em geral
a oportunidade da troca de veí-
culos e estabelecer uma relação
mais próxima com nossos par-
ceiros como as revendedoras
que visam realizar negócios. As-
sim, esperamos o envolvimento
da comunidade para o êxito em
mais essa edição”, declara o di-
retor de Negócios da Sicredi Ali-
ança PR/SP, Gilson Metz.

Para auxiliar empresários, re-
ver comportamentos e abrir a
mente do empreendedor, o Pro-
grama das Nações Unidas para
o Desenvolvimento (PNUD) e da
Agência Brasileira de Cooperação
do Ministério das Relações Exte-
riores desenvolveu o Empretec,
executado no país pelo Sebrae.

Assim, a Associação Comerci-
al e Empresarial de Marechal Cân-
dido Rondon (Acimacar), em par-

isitaV

Em passagem por Marechal Cândido Rondon, o segundo presidente da Acimacar, Cândido
Mariano Pesch, visitou a nova sede da entidade. Ele foi recepcionado pelo atual presidente,
Gerson Froehner. Pesch presidiu a Acimacar durante os anos de 1972 a 1974 e foi um dos
responsáveis por trazer um dos serviços mais importantes oferecidos, o Sistema de Proteção
ao Crédito (SPC). O ex-presidente reside em Curitiba há 24 anos.

DIVULGAÇÃO

ceria com o Sebrae/PR, realiza pa-
lestra de lançamento do Seminá-
rio Empretec 2018, na terça-feira,
dia 8 de maio, às 19 horas.

A palestra, que será conduzida
por Antonio Carlos Zandoná, visa
apresentar a metodologia do Em-
pretec destinado aos empresários
ou futuros empreendedores.

O programa Empretec é vol-
tado para o desenvolvimento e ca-
pacitação que proporciona aos

participantes melhorias no desem-
penho empresarial, mais seguran-
ça na tomada de decisões, ampli-
ação da visão de oportunidades,
aumento nas chances de sucesso
empresarial e outras vantagens.

O Seminário Empretec acon-
tece em junho e quem optar pela
inscrição para o programa pas-
sará por uma entrevista seletiva
que acontece entre os dias 21 a
25 de maio.

Palestra de lançamento do Empretec 2018 acontece em maio

Na oportunidade assume
a presidência da entidade o
empresário Charles Cardoso
de Aguiar. Ele sucede ao em-
presário Egon Iappe, que per-
maneceu dois anos à frente
da associação.

Da mesma forma que Egon,
Charles de Aguiar tam-
bém terá a missão de
conduzir os destinos da
Acim pelo período de
dois anos, ou seja, de
2018 até 2020.

Nova diretoria da Acim
toma posse nesta sexta

NOVA DIRETORIA
 Presidente: Charles Cardoso de Aguiar
 Vice-presidente: Robson Freiberger
 Secretária: Elivete Daiane Schlosser
 Tesoureiro: Cleiton de Oliveira
 Vice-presidente Comércio: Fernanda Patrícia Heinen
 Vice-presidente Indústria: Jamel Rafael Kruger
 Vice-presidente Serviços: Luciano Rodrigues da Fonseca
 Vice-presidente Agronegócio: Geovani Radoll
 Conselho fiscal: Dilvane Moura, Alex Limberger e Ivete Wyden
 Conselhor fiscal suplentes: Fábio Klein, Priscinlla Moreira,
    Jucieli Welp e Carlos Martyniuk

Charles Cardoso de
Aguiar assume a
presidência da Acim
nesta sexta-feira

 DIVULGAÇÃO
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Seminário da Copagril enfatiza importância da dieta
animal de qualidade na produção de sólidos do leite

 EVENTO ACONTECEU NA SEMANA PASSADA E REUNIU CENTENAS DE ASSOCIADOS
Centenas de associados da

Copagril participaram, no último
dia 19, do Seminário Anual de
Produtores de Leite promovido
pela cooperativa, no Pavilhão de
Eventos da Comunidade Católica
de Marechal Cândido Rondon.

No evento foram realizadas
duas palestras: o assistente técni-
co comercial da Nutrifarma, Ricar-
do Rocha, abordou o tema:
“Como melhorar os sólidos totais
do leite”. Segundo o palestrante,
a composição do leite é de 88%
de água e 12% a 14% de sólidos.
Ele explica que a partir da análise

da composição do leite é possí-
vel identificar eventuais problemas
enfrentados pela vaca, sejam eles
problemas de rúmen ou baixo
consumo de alimentos (acidose
ruminal ou cetose). Diante disso,
os produtores precisam ficar aten-
tos e fazer a “leitura” do leite. “Te-
mos que aprender a ‘ouvir’ a vaca,
pois ela nos dá sinais de sua con-
dição para que possamos melho-
rá-la e para que ela produza mais
e melhor”, defendeu.

Em seguida, o assistente téc-
nico comercial da Cargill, Mailson
Pockzinec, explanou sobre a qua-

lidade perfeita do volumoso.
“Mais de 50% da dieta animal é
composta por volumosos, por-
tanto é muito importante fazer um
planejamento forrageiro”, reco-
mendou. Conforme ele, para ter
volumoso de qualidade é funda-
mental ter solo de qualidade.
Outro aspecto relevante, no caso
da produção de silagem, é saber
o momento do corte, pois ele in-
terfere na qualidade do volumo-
so, sua composição e digestibili-
dade. “Procurem orientação téc-
nica para conseguir bons resul-
tados”, recomendou.

O presidente da Copagril, Ricardo Chapla enfatizou ao público sobre
a necessidade de alcançar bons índices de produtividade do leite

FOTOS: CARINA RIBEIRO/COPAGRIL

 Resultado do Concurso de Silagem:
1° lugar: Edemar Neunfeld - Marechal Cândido Rondon
2° lugar: Gaspar Costa - Pato Bragado
3° lugar: Vilmar Fülber - Porto Mendes (Marechal Cândido Rondon)

Resultado Melhor Qualidade do Leite:
Categoria até 9.000 litros/mês: Silvio Wansowski - Pato Bragado
Categoria de 9.001 a 21.000 litros/mês: Paulo Coiti Sugawara - Guaíra
Categoria acima de 21.001 litros/mês: João Wochner - Entre Rios do Oeste

Resultado Maior Quantidade de Leite:
1° lugar: Douglas Alexandre Borchert - Quatro Pontes
2° lugar: Dirceu Bettoni - Paranhos (Mato Grosso do Sul)
3° lugar: Vilmar Fülber - Porto Mendes

oncursoC
Também houve premiação do concurso de silagem. Para isso, a área
técnica da Copagril analisou a silagem produzida pelos produtores
inscritos, a partir de cinco critérios: teor de matéria seca, proteína
bruta, Fibra Detergente Ácido (FDA), Fibra Detergente Neutro (FDN)
e nutrientes digestíveis totais (energia). O objetivo do concurso é
incentivar a produção de silagem de qualidade, recomendando que
os produtores invistam em boa adubação de base, de cobertura e no
controle de pragas, pois a produção de uma boa silagem começa
com os cuidados do solo e segue no manejo da lavoura. Silagem de
maior qualidade favorece uma maior produtividade. Os produtores
que tiveram a melhor qualidade constatada foram premiados no
seminário. Ao final do evento foi sorteada uma TV, cuja ganhadora
foi a associada Sirlei Terezinha Neumann.

Aftosa
Durante o evento, o agente de
defesa agropecuária da
Adapar, Loreno Egidio Taffarel
realizou orientação a respeito
da importância da vacinação
contra a brucelose e dos
exames de tuberculose.
Também fez explanação a
respeito da campanha de
vacinação contra a febre
aftosa, que acontecerá em
maio, nos mesmos moldes de
anos anteriores: dose de 5 ml e
cobertura vacinal de todos os
bovinos e bubalinos com até
24 meses de idade.

Reconhecimento
Durante o seminário, a cooperativa fez
um reconhecimento aos produtores que
se destacaram na atividade, nos
últimos 12 meses, premiando aqueles
que tiveram as maiores médias
produtivas de leite, assim como melhor
qualidade do produto entregue.
No reconhecimento voltado à qualida-
de do leite, houve divisão em três
categorias, conforme a faixa de
produção, ou seja, produtores que
entregam de 1 a 300 litros de leite
concorreram em uma categoria, de 301
a 700 litros outra categoria e de 701
litros para cima uma terceira categoria.
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Ila Joner é eleita a
Miss Terceira Idade
em Entre Rios

 Autoridades municipais, com as misses

PATRÍCIA PORTO

QUATRO
CANDIDATAS
DISPUTARAM
A FAIXA



 Aconteceu no último
sábado, no Clube de Ido-
sos Alegria, o Miss Tercei-
ra Idade 2018 de Entre
Rios do Oeste. Ila Maria
Joner foi eleita a Miss Ter-
ceira Idade, quando dispu-
tou a faixa com outras qua-
tro candidatas que partici-
param do evento.

As candidatas encanta-
ram os presentes pela des-
contração durante o desfile
individual, com manifesta-
ções de apoio de familiares
e amigos, além de recebe-
rem mimos e flores com
muitos aplausos do público.

Na ocasião, a faixa de
Miss Simpatia ficou com Li-
ani Kurtz, já o título de 1ª
princesa ficou para Arlete

Gerlach Fischborn e a faixa
de 2ª princesa ficou para
Lucia Araci Zarth.

Segundo com a Secre-
tária de Assistência Social,
Joseli Stein Lerner, “O Con-
curso Miss Terceira Idade,

é uma atividade que ganha
destaque entre as ativida-
des de caráter recreativo
e cultural, promovendo a
socialização e a valoriza-
ção da pessoa idosa.”, ex-
plica a secretária.
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Acordo entre prefeitura e Sicredi dá continuidade
ao programa “A União Faz a Vida” em Mercedes

PROGRAMA FOI IMPLANTADO HÁ MAIS DE 9 ANOS E SÓ EM 2017 FOI RESPONSÁVEL POR MAIS DE 40 AÇÕES
 A prefeita de Mercedes Cleci

Loffi e o Secretário de Educação e
Cultura Gilson Backes firmaram na
semana passada Acordo de Coo-
peração entre o município e o Si-
credi Aliança PR/SP objetivando
dar continuidade ao Programa “A
União Faz a Vida” em Mercedes.

O programa visa construir e
vivenciar atitudes e valores de
cooperação e cidadania, por
meio de práticas de educação
cooperativa baseada em proje-
tos na rede municipal de ensino
desenvolvidos pelos professores,
alunos e equipes das instituições.

Participaram do ato de assi-
natura do convênio o presidente
do Sicredi Aliança PR/SP Adolfo
Freitag, o gerente da agência de
Mercedes Dilvane de Moura e a
assessora dos Programas Soci-
ais Francielle Trento Raupp.

Implantado há 9 anos em Mer-
cedes o Programa “A União Faz a
Vida” promoveu somente em
2017 mais de 40 ações. Estiveram
envolvidos 79 educadores, cerca
de 700 alunos do CMEI Passinhos
do Saber, Cantinho Feliz, Escolas
Municipais Tiradentes, José de
Alencar e Caetano Munhoz da
Rocha, além das equipes gesto-
ras e a comunidade escolar.

De acordo com o secretário
de Educação e Cultura Gilson Ba-
ckes, o programa fortalece de
modo significativo a educação
municipal. “Considerando sua
metodologia por meio de proje-
tos educacionais toda a comuni-
dade é envolvida em ações que
prezam pelo cooperativismo, em
especial, atitudes de valores que
refletem diretamente no contex-
to social”, afirma.  Registro do ato de assinatura da nova parceria entre o município de Mercedes e o Sicredi.

 A administração de Pato Bra-
gado instalou um sistema de pro-
tocolo eletrônico unificado que
integra e melhora a comunicação
entre os setores, como também
facilita a localização e tramitação
dos documentos dentro da pre-
feitura, garantindo assim, mais
agilidade nos processos.

O sistema foi implantado após
um treinamento e funciona com
cadastro dos servidores, através
de CPF e senha. Assim para cada
documento recebido e enviado
será possível visualizar os despa-
chos e por onde já passou.

Para quem trabalha com pro-
cessos físicos em prefeituras, uma

Construída a partir de 1967,
a Escola Municipal Comandan-
te Luiz Augusto de Morais Rego,
de Porto Mendes, foi inaugura-
da em 21 de abril de 1968, ou
seja, há exatos 50 anos. O gru-
po escolar surgiu suas ativida-
des 10 anos antes, em 1958,
quando as aulas eram ministra-
das pela professora Wilma Dal-
gallo num prédio de madeira
com duas salas e uma cozinha.

Atualmente o educandário
conta com 105 alunos, que além
do aniversário, também celebram
o início da construção da cober-

DIVULGAÇÃO

tura da quadra de esportes, uma
antiga solicitação da comunida-
de escolar. A ordem de serviço
foi assinada no início do mês de
abril, com investimentos de R$
351 mil para a execução de piso
em concreto e cobertura da qua-
dra de esportes.

 Os recursos para a reforma
da escola são oriundos da devo-
lução da Câmara de Vereadores,
resultantes das sobras do 2º tri-
mestre de 2017. A decisão de in-
vestir na escola municipal de Por-
to Mendes aconteceu a partir da
sugestão do presidente da Câma-

ra, o vereador Pedro Rauber, com
apoio dos demais vereadores.

Numa segunda etapa, que
deverá ocorrer ainda este ano,
será realizada reforma do telha-
do e da fossa, fiação, abas e ba-
nheiros do educandário.

A diretora da Escola Munici-
pal Comandante Luiz Augusto de
Morais Rego, Solange Willrich,
explica que as festividades alusi-
vas ao aniversário de 50 anos,
acontecerão no segundo semes-
tre de 2018, tendo como ponto
alto, a inauguração da cobertura
da quadra de esportes.

das tarefas que demanda tempo
é a localização de pastas. Com o
protocolo eletrônico, essa situa-
ção não existe, pois, pelo siste-
ma, é possível rastrear o proces-
so instantaneamente, de qualquer
setor e em qualquer dispositivo
com acesso à internet, sem pre-
ocupar-se com a localização físi-
ca dos documentos. É um ganho
de tempo, trabalho para os ser-
vidores e de segurança das in-
formações.

O solicitante, por sua vez, re-
cebe uma cópia do protocolo
com uma etiqueta contendo data
e hora, assunto, requerente, CPF
ou CNPJ e súmula.

Pato Bragado implanta processo
eletrônico de emissão dos protocolos

 MARILI KOEHLER

Solicitante recebe uma cópia do protocolo com uma etiqueta
contendo data e hora, assunto, requerente, CPF ou CNPJ e súmula

Escola de Porto Mendes
comemora aniversário de 50 anos

 Secretário municipal de Governo, Valdir Sachser, visitou o local
das obras da cobertura da quadra de esportes
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Sicredi reinaugura moderna estrutura
da agência de Nova Santa Rosa

O PONTO DE ATENDIMENTO APRESENTA A NOVA MARCA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA
Vanderlei

Hertz, gerente
da agência
Sicredi de

Nova Santa
Rosa


 A Sicredi Progresso PR/SP rei-

naugura sua nova estrutura na
agência de Nova Santa Rosa na
próxima segunda-feira (30). O
objetivo do novo projeto é repo-
sicionar o foco do Sicredi na pre-
sença nacional, com atuação re-
gional e, consequentemente, na
categoria de instituições financei-
ras cooperativas do Brasil.

Com infraestrutura ampla,
moderna e adaptada para rece-
ber os associados com necessi-
dades especiais, a agência terá o
número de máquinas da sala de
auto atendimento aumentado,
além do atendimento exclusivo e

segmentado para pessoa física,
jurídica e agronegócio. E mais: um
ambiente completamente repagi-
nado, baseado na mais alta tec-
nologia, segurança e bem estar
dos sócios e da comunidade.

O atendimento seguirá as pre-
missas do Sistema, como simpli-
cidade, proximidade e oferta de
soluções personalizadas.

O gerente, Vanderlei Andre
Hertz, explica que, apesar de
toda a tecnologia empregada
na estrutura, “não deixaremos
de personalizar o contato com
cada associado, pois, isso nos
diferencia no mercado”. E com-

plementa, “nosso movimento
sempre será em prol do qua-
dro social, fazendo com que sin-
tam uma confiança real na sua
cooperativa de crédito, acredi-
tando que, ao investir aqui, to-
dos os envolvidos crescem”.

Segundo o presidente da co-
operativa, Cirio Kunzler, “Ofere-
cemos mais do que produtos e
serviços, soluções financeiras que
cooperam com o crescimento
dos associados. Além disso, os
resultados da cooperativa de cré-
dito são revertidos para a região,
contribuindo para o desenvolvi-
mento econômico local”, conclui.

DARIO LOCH

Um espetáculo intitulado “Uma visita especial”, foi
apresentado na Casa da Cultura e promovido pela Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura em conjunto com
a Curto Arte Companhia de Teatro. A peça garantiu
muita alegria e diversão para os alunos da rede municipal
de ensino de Mercedes na última sexta-feira (20). A
apresentação, realizada no período da manhã e à tarde,
contou com a presença dos alunos e professores das
Escolas Tiradentes, José de Alencar, Caetano Munhoz da
Rocha e CMEI Cantinho Feliz.

Na última sexta-feira (20),
no auditório da Associação Co-
mercial e Empresarial, Aciquap,
em Quatro Pontes, aconteceu o
lançamento oficial das campa-
nhas alusivas ao Dia das Mães
e Dia dos Pais, intituladas “Ca-
rinho em Dobro”.

Na ocasião, o Presidente da
Aciquap e os patrocinadores, Si-
coob e Sicredi, realizaram a en-
trega do material da campanha
para as empresas participantes.

Segundo o Presidente da Aci-
quap, Diogo Borchert, serão sor-
teados seis mil reais em vale com-
pras, sendo três mil para o Dia das
Mães e três mil para o Dia dos
Pais. “Esperamos a participação da
comunidade quatropontense. São
17 empresas participantes. Esta é
uma forma de valorizarmos o co-
mércio do  município. Os lucros
obtidos nas vendas ficam na ci-
dade e todo mundo ganha com
isso”, disse Diogo.

Aciquap de Quatro Pontes lança
campanhas do dia das mães e dia dos pais

ia HertaT

 A CAMPANHA INICIOU SEGUNDA-FEIRA (23) E VAI ATÉ O DIA 11 DE AGOSTO,
CONTEMPLANDO 12 GANHADORES EM DOIS SORTEIOS.

 1º sorteio: 12 de Maio (Véspera do Dia das Mães) - 6 vale compras de R$ 500;
 2º sorteio: 11 de Agosto (Véspera do Dia dos Pais) - 6 vale compras de R$ 500.

Os sorteios acontecerão em frente à Rádio Tropical FM. A entrega da premiação ocorrerá
respectivamente nos dias 15 de maio e 14 de agosto, na sede da Aciquap, em Quatro Pontes.
A campanha foi aprovada pela Caixa Econômica Federal, através do certificado de Autoriza-
ção da Caixa nº 6-0217/2018. Serão 19 mil cupons distribuídos entre as empresas participan-
tes. A premiação e o regulamento da promoção estão disponíveis no site www.aciquap.com.br.

 CONFIRA AS 17 EMPRESAS
PARTICIPANTES DA CAMPANHA:
 Agrícola Horizonte
 Agropecuária Quatro Pontes
 Basivil Materiais para construção
    e ferragens
 Panificadora e Confeitaria Big Pão
 Copagril
 D’Kanelly Confecções
 Fran Confecções e Calçados
 Karin Fotografias
 Loja Estação
 Loja Karina
 Maria Flor
 Maria’s Calçados, Confecções e Sports
 Ótica e Relojoaria Quatro Pontes
 Prespel Presentes e Papelararia
 Sarandy Móveis
 Supermercado Quatro Pontes
 Veste Bem Confecções

Também haverá a campanha
de Natal que é realizada todos
os anos.

 DIVULGAÇÃO

 Presidente da Aciquap, Diogo Borchert e os presidentes do Sicoob e Sicredi, patrocinadores da campanha
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Campanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do AgasalhoCampanha do Agasalho
Está aberta em Quatro Pontes a Campanha do Agasalho 2018,
com o tema “Roupa boa a gente doa. Sua boa ação esquenta o
corpo e o coração”. A arrecadação de donativos segue até o
próximo dia 30. Podem ser doados agasalhos, cobertores,
roupas e calçados.  As caixas para doação foram distribuídas
no Centro de Saúde, supermercados, Unidade Básica de
Saúde (UBS), Escola Municipal Dona Leopoldina e no Colégio
Estadual Quatro Pontes. A entrega dos donativos será realizada
do dia 07 a 11 de maio, nas dependências da secretaria.

AplicativoAplicativoAplicativoAplicativoAplicativo
O aplicativo VcMCR já está em funcionamento, disponível
no momento, para o sistema Android nos smartphones e
nos navegadores da web Google Chrome, Mozilla Firefox,
Opera e Safari. A plataforma visa oferecer ao cidadão
rondonense uma ferramenta de colaboração com a gestão
pública. Através do aplicativo que, inicialmente, fornece
espaço para relatos sobre lixo na cidade, iluminação
pública e focos de dengue, o munícipe pode fotografar
esses problemas e relatá-los pelo aplicativo, que mostra a
localização correta de cada situação.

Campanha Dia das MãesCampanha Dia das MãesCampanha Dia das MãesCampanha Dia das MãesCampanha Dia das Mães
Com o objetivo de oferecer uma campanha ainda mais
abrangente e com maior número de premiados, a Acimacar
inicia a campanha Amor Sempre Presente de Dia das Mães
com novidades. A segunda melhor data de vendas do ano para
o comércio, sorteará 50 vales-compras, em alusão aos 50 anos.
Serão 35 vales de R$ 300,00, 10 de R$ 500,00, dois de R$ 750,00
e três de R$ 1.000,00. Para participar, os consumidores devem
comprar nas lojas identificadas com adesivos, cartazes ou
banners da campanha e depositar os cupons na urna. Ao todo
são 168 empresas integrantes.

Reservatórios de águaReservatórios de águaReservatórios de águaReservatórios de águaReservatórios de água
A obra de reformulação e ampliação do sistema de
abastecimento de água segue em Quatro Pontes. Trata-se
da execução do sistema de adução de água proveniente de
dois poços artesianos previamente perfurados, construção
de um reservatório apoiado de concreto armado com
capacidade para 600 mil litros, casa de química para
tratamento, além de recalque para o reservatório elevado
de 20 metros de altura com capacidade para 100 mil litros,
ao lado do Centro de Eventos/Poliesportivo Seno José Lang.
A obra é proveniente de convênio com a Fundação Nacional
de Saúde (Funasa), somando investimento de R$ 1,8
milhão. O prazo de execução, por sua vez, é de 240 dias,
devendo ser concluído no mês de agosto.

Parceria com a FiepParceria com a FiepParceria com a FiepParceria com a FiepParceria com a Fiep
A Administração de Mercedes formalizou uma parceria com
a Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) para o
desenvolvimento de cursos de capacitação pessoal. Vão ser
realizados cursos de mecânica de motos, Excel básico,
instalação de acessórios automotivos, eletricista de automóveis
e oratória, que juntos somam mais de 340 horas aulas de
capacitação. Os cronogramas dos cursos, demais informações
e inscrições vão ser divulgados em breve.

Está liberada desde esta sema-
na a venda dos ingressos para
quem quiser prestigiar o Miss
Marechal Rondon 2018. O evento
está marcado para o dia 19 de
maio, às 20h30, no centro de even-
tos, junto ao parque de exposições.

Os ingressos estão sendo co-
mercializados pela Fundação Pro-
motora de Eventos (Proem). O
valor da mesa é de R$ 240,00,
para oito lugares. Já o valor para
o convite individual na arquiban-
cada, é de R$ 10,00. Os interes-
sados devem se dirigir à Proem,
localizada no 3° piso do paço
municipal, para aquisição das
entradas. A quantidade de in-
gressos é limitada.

Alimentos e bebidas poderão
ser adquiridos à parte.

Começa a venda dos
ingressos para o Miss
Marechal Rondon

EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO

Candidatas ao Miss Rondon 2018

A prefeitura de Marechal Ron-
don, por meio da Secretaria de
Educação, abriu na terça-feira
(24), as inscrições para o Teste
Seletivo Simplificado. A ação visa
à contratação de assistente de
alfabetização voluntário para o
Programa Mais Alfabetização. As
inscrições estarão abertas até
amanhã, dia 27 de abril, para pro-
fessores alfabetizadores da rede
com disponibilidade de carga
horária, professores da rede com
disponibilidade de carga horária,
estudantes de graduação, prefe-
rencialmente em pedagogia ou li-
cenciatura e profissionais com
curso de formação de docentes/
magistério em nível médio. O as-
sistente de alfabetização voluntá-
rio, apoiará o professor nas uni-
dades escolares, sem gerar vín-
culo empregatício.

As inscrições, para participar
do Processo Seletivo Simplifica-
do (PSS), deverão ser protocola-
das na Secretaria de Educação.
Os documentos exigidos são: fi-
cha de inscrição devidamente pre-

 O deputado federal Zeca Dirceu esteve há poucos dias
em Mercedes para realizar oficialmente a entrega de
emenda parlamentar no valor de R$ 100 mil destinada a
investimentos da Secretaria Municipal de Saúde.

DIVULGAÇÃO

Inscrições para Teste Seletivo Simplificado
em Rondon seguem até amanhã

enchida e fotocópia da carteira
de identidade.

Será realizado um cadastro
reserva para vagas a serem pre-
enchidas conforme venham a ser
ofertadas, para assistentes de al-
fabetização do programa.

A seleção se dará por duas
etapas: a realização da prova es-
crita objetiva e a prova de títulos.
A prova escrita objetiva será rea-

lizada no dia 28 de abril (sába-
do), às 9h, na Escola Municipal
Criança Feliz. A prova de títulos
ocorrerá no mesmo dia e horá-
rio, sendo que os títulos deverão
ser entregues dentro de um en-
velope, ao término da prova ob-
jetiva para a comissão organiza-
dora do processo seletivo.

Os resultados serão divulga-
dos dia 02 de maio.

menda para a saúdeE
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 Começou na última segunda-
feira (23) a 20ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a Influ-
enza. Até o dia 1º de junho, de-
vem ser imunizados idosos a par-
tir de 60 anos, crianças de 6 me-
ses a menores de 5 anos, traba-
lhadores da saúde, professores
das redes pública e privada, po-
vos indígenas, gestantes, puérpe-
ras (até 45 dias após o parto),
pessoas privadas de liberdade e
funcionários do sistema prisional.

Vacinação contra a gripe
começa em todo o país

MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTÃO MOBILIZADOS PARA ATINGIR O MÁXIMO POSSÍVEL DO PÚBLICO-ALVO

Em Pato Bragado, a enfermeira responsável
pelo setor de Epidemiologia da Unidade
Básica de Saúde, Fernanda Regina Brod,
observa que dentro dos grupos prioritários
para a vacinação no município estão 285
crianças de seis meses a menores de cinco
anos de idade, 48 gestantes em qualquer
idade gestacional, oito puérperas no período
de 45 dias após o parto, 59 trabalhadores de
saúde, 37 professores de escolas públicas e
privadas, 710 idosos (mais de 60 anos), 203
pessoas portadoras de doenças crônicas
não transmissíveis e outras condições
clínicas especiais.  No município a sala de
vacinas estará aberta no período da
manhã, entre 8 e 11 horas e no período da
tarde, das 14 às 17 horas, aproveitando
ainda para aplicar outras vacinas em
atraso. Já no dia 12 de maio (sábado), o
atendimento será das 8 às 17 horas.

ato BragadoP

 Equipe responsável pela vacinação
dos grupos prioritários como de

crianças, gestantes e idosos

Pessoas com doenças crônicas
e outras condições clínicas espe-
ciais também devem receber a
dose. Neste caso, é preciso apre-
sentar uma prescrição médica no
ato da vacinação. Pacientes cadas-
trados em programas de contro-
le das doenças crônicas do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) devem
procurar os postos de saúde em
que estão registrados para rece-
ber a vacina, sem a necessidade
de prescrição médica.

ia DD
O chamado Dia D de mobilização nacional deve
ocorrer em 12 de maio. A previsão é de que nessa
data estejam abertos 65 mil postos de vacinação,
sendo 37 mil de rotina e 28 mil volantes, com o
envolvimento de 240 mil pessoas. Também estarão
disponíveis, para a mobilização, 27 mil veículos
terrestres, marítimos e fluviais. De acordo com o
Ministério da Saúde, a dose protege contra os três
subtipos do vírus da gripe que mais circularam no
último ano no Hemisfério Sul, conforme determina-
ção da Organização Mundial da Saúde (OMS),
incluindo o H1N1 e o H3N2.

No município de Mercedes o Centro de
Saúde está atendendo de segunda a sex-
ta-feira das 8 às 12 horas e das 13 às 17
horas e as Unidades de Saúde do Distrito
do Arroio Guaçu e de Atenção Primária da
Saúde da Família de Três Irmãs nas ter-
ças-feiras conforme cronograma.
A campanha vai até o dia 1° de junho e no
dia de mobilização nacional, 12 de maio
(sábado), o Centro de Saúde irá atender
das 8h às 17h e as unidades de Três Irmãs
e Arroio Guaçu a partir das 8h até às 12h.
A meta é aplicar em Mercedes, até a data
de encerramento da campanha, mais de
1.500 doses.

ercedesM

eações
adversas
Após a aplicação da vacina,
podem ocorrer, de forma rara,
dor, vermelhidão e endurecimen-
to no local da injeção. As
manifestações, segundo o
governo, são consideradas
benignas e os efeitos costumam
passar em 48 horas.
A vacina é contraindicada para
pessoas com histórico de reação
anafilática prévia em doses
anteriores ou pessoas que
tenham alergia grave relaciona-
da a ovo de galinha e seus
derivados. É importante procurar
o médico para mais orientações.

No Paraná
A meta de cobertura vacinal no
Paraná é atingir 3,2 milhões
pessoas, de 399 cidades, ou seja, a
estimativa é de que 90% do público-
alvo seja imunizado. As doses são
enviadas pelo Ministério da Saúde
para a Secretaria de Estado, que
faz a distribuição para as Regio-
nais de Saúde. O primeiro lote
recebido contém cerca de 1,3
milhão de doses. Na campanha de
2017, o Paraná bateu meta de
vacinação, imunizando 2,7 milhões
de paranaenses.

Em Marechal Rondon As vacinas estão disponíveis desde
segunda-feira na Unidade de Saúde 24 Horas e em todos os
postos de saúde, incluindo nos distritos de Novo Três Passos,
Novo Horizonte e Iguiporã. As localidades de São Roque e Bom
Jardim irão disponibilizar as vacinas, em um dia da semana.
A secretária de Saúde Marciane Specht ressalta que todos
devem se dirigir aos locais de vacina, portando a Carteira
Nacional de Vacina e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).
“Comunicamos também que este ano, visitaremos os clubes de
idosos e as escolas municipais, para que esses grupos recebam a
vacina nestes locais”, destaca.

Quatro Pontes
A Secretaria de Saúde de Quatro Pontes também iniciou na

segunda-feira a campanha de vacinação contra a Influenza 2018.
A vacinação está ocorrendo somente no Centro de Saúde, situado
à Avenida Santa Maria, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30.

O secretário de Saúde, Marco Antônio Wickert, afirma que a
expectativa é atingir 100% da meta local, que abrange 190

crianças, 58 trabalhadores de saúde, 38 gestantes, 620 idosos,
300 pacientes crônicos, professores da rede pública e privada,

puérperas e os professores aposentados com menos de 60 anos.
“Para isso, também realizaremos o Dia D em 12 de maio, quando

haverá vacinação das 8 às 17 horas, sem intervalo para o
almoço. Peço que a população-alvo procure o Centro de Saúde

no início da campanha. Após a aplicação, a vacina demora, em
média, 15 dias para fazer o efeito. Assim, quanto mais cedo for a

imunização, melhor será sua eficácia”, explica.

Nova
Santa Rosa
No município de Nova Santa
Rosa a vacinação será das 7 às
17 horas, de segunda a sexta, no
Centro de Saúde Lídia Boll e
também nos postos dos distritos.
O dia especial de vacinação, 12
de maio, será das 8 às 17 horas,
sem fechar para o almoço.
Haverá sorteio de brindes para
quem vacinar nesse dia e toda
equipe de enfermagem estará
disponível para solucionar
dúvidas e orientar a comunidade.
A meta em Nova Santa Rosa é
vacinar 2516 pessoas.

 Entre Rios
do Oeste
Em Entre Rios do Oeste a meta da
campanha é atingir 95% dos
grupos prioritários.
Segundo a Secretária de Saúde,
Marcia Erbes, as vacinas estarão
disponíveis no Centro de Saúde
Eugenio Schwancke e a vacinação
e o horário de atendimento é das 8
às 11h30 e das 13h30 até as 17
horas de segunda a sexta-feira.
Marcia ressalta ainda que, é
indispensável a apresentação da
Carteira de Vacina e o cartão do
Sistema Único de Saúde (SUS).

 Início da
vacinação em

Mercedes foi na
segunda-feira

DIVULGAÇÃO

 MILENA VARGAS

 O secretário de Saúde Marco Antônio Wickert e a
enfermeira Gislaine dos Santos acompanharam o

início da vacinação em Quatro Pontes

R

arechal RondonM

MARILI KOEHLER
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Pato Bragado programa encontro
para formação do grupo de tabagismo

 PARTICIPANTES PASSARÃO A TER ACOMPANHAMENTO POR UMA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE
A Secretaria de Saúde de

Pato Bragado está convocan-
do os fumantes e suas famí-
lias interessadas em eliminar
o vício em prol da qualidade

de vida, a participarem do
encontro para formação do
grupo de tabagismo, na
quinta-feira (26), a partir das
19 horas, no centro cultural.

No encontro serão repas-
sados os detalhes acerca des-
se novo trabalho que a ad-
ministração irá implantar a
população e que contará

 O cruzamento da Avenida Rio
Grande do Sul com a Rua 7 de
Setembro, na área central de Ma-
rechal Rondon, receberá a implan-
tação de uma rotatória definitiva.
A decisão foi tomada na semana
passada após reunião envolven-
do integrantes da administração
municipal com empresários cujos
estabelecimentos funcionam na-
quelas imediações.

O prefeito Marcio Rauber res-
saltou que a filosofia da adminis-
tração municipal é ouvir a popu-
lação, de forma especial as for-
ças vivas da sociedade, para a
tomada de decisões importantes.
No caso da esquina da 7 de Se-
tembro com a Avenida Rio Gran-
de do Sul, conforme destacou o
prefeito, após as remodelações
realizadas pela empresa contra-

Rotatória definitiva será implantada no centro de Marechal
tada pela administração anterior,
houve a colocação de tubos para
reduzir a velocidade dos veícu-
los, sobre a travessia elevada
construída no local, revestida com
“pavers”. Ele esclareceu que o
projeto original, feito pela admi-
nistração anterior, não previa a
construção de rotatória no local.
Além disso, o atual governo não
tem como intervir e fazer modifi-
cações até que a empreiteira en-
tregue oficialmente a obra de re-
modelação da avenida.

“Como se trata de um ponto
importante, no coração da cida-
de, pensamos em fazer uma in-
tervenção definitiva que, além de
embelezar o local, possa organi-
zar e melhorar o trânsito e ofe-
recer segurança aos transeuntes”,
afirmou Marcio Rauber.

 A partir da percepção de
oportunizar um maior envolvi-
mento dos alunos dos jardins I e
II da Escola Municipal Dona Leo-
poldina, de Quatro Pontes, com
a diversidade cultural e da fauna,
turmas do período da manhã e
da tarde realizaram a primeira
viagem de estudos no sítio da
família Hoscheid, situado no in-
terior do município. Eles foram
acompanhados por professoras,
direção e equipe pedagógica.

A iniciativa faz parte do proje-
to “Conhecendo os animais”, ela-
borado pelo educandário, com o
apoio da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes. A ideia de criá-
lo surgiu para acrescentar novas
vivências sociais, possibilitando o
conhecimento sobre os animais

domésticos, selvagens e em ex-
tinção, sua higiene e cuidados,
alimentação, classificação, habi-
tat, características, diferenças e
semelhanças, animais úteis e no-
civos ao homem, dobradura de
animais, enfim, uma gama de es-
pecificidades que ofertam co-
nhecimentos pertinentes ao mun-
do social natural, além de cau-
sar a consciência ecológica de
modo lúdico.

No sítio da família Hoscheid,
portanto, as crianças conhece-
ram animais domésticos e exó-
ticos, como avestruz, pavão,
pombas, gansos, vacas, ove-
lhas, galinhas, entre outros, es-
timulando a preocupação e o
cuidado com o meio ambiente
e os animais.

com atendimento de profis-
sionais como médico, fisio-
terapeuta, farmacêutica, en-
fermeira, psicóloga e nutrici-
onista, todos devidamente

capacitados para lidar com a
problemática.  Os participan-
tes também terão acesso a
métodos para ajudar no
combate ao vício.

Alunos da Escola Dona
Leopoldina fazem viagem de

estudos em Quatro Pontes

 Alunos puderam conhecer bem de perto diversos animais, como as vacas

MILENA VARGAS

Após várias manifestações e
opiniões, a escolha pela constru-
ção de uma rotatória foi unâni-
me entre os participantes da reu-
nião. A administração municipal,
a partir deste posicionamento,
irá elaborar projetos, com dife-

rentes opções de arquitetura e
paisagismo, seguindo as nor-
mas técnicas e do Código de
Trânsito, para apresentá-los aos
empresários e lideranças, opor-
tunizando uma escolha demo-
crática e participativa.

 Registro da reunião
que debateu sobre a

implantação de
rotatória definitiva no

cruzamento da Avenida
Rio Grande do Sul com

a Rua 7 de Setembro
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APÓS READEQUAÇÃO, TRECHO DE 7,2 MIL METROS QUADRADOS RECEBE CASCALHAMENTO

Estrada da Linha São João recebe
melhorias em Quatro Pontes

 Após passar por uma reade-
quação, serviços de cascalhamen-
to estão sendo executados em 7,2
mil metros quadrados de estrada
na Linha São João, interior de
Quatro Pontes. Os trabalhos são
feitos pela Secretaria de Obras,
Urbanismo e Transportes, a qual
finalizou, inclusive, a colocação de
tubos de concreto e pedras nas
cabeceiras de pontes, além de
realizar o preenchimento.

De acordo com o secretário
Luis Carlos Becker, o trecho apre-
sentava grave problema de esco-
amento da água quando da ocor-
rência de fortes chuvas. “A água
transbordava e acabava danifican-
do a estrada. A readequação era
um antigo anseio da comunidade,
assim como o cascalhamento. A
estrada está ficando boa e aten-
derá as necessidades daquela
comunidade, que tanto solicitava
os referidos serviços”, conta.

 Prefeito João Laufer e o secretário de Obras, Urbanismo
e Transportes, Luis Carlos Becker vistoriam conclusão

em parte do trecho contemplado por cascalho

 A Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Meio Ambiente de
Mercedes realizou a distribuição
de sementes de aveia aos pro-
dutores do município que aderi-
ram ao programa de incentivo.
O repasse faz parte do Progra-
ma Mercedes Mais Sustentável,
com o objetivo de estimular a
qualidade da alimentação animal
durante o período de inverno.

Neste ano será entregue um
total de 300 sacas de sementes

 A Prefeitura de Nova Santa
Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social e do Provo-
par, lançou na semana passada
a Campanha do Agasalho 2018.
O tema deste ano é “Unidos po-
demos aquecer muitas vidas
neste inverno”.

Participaram do lançamento a

de aveia preta, com investimento
da administração pública de mais
de R$ 17 mil. As sementes de aveia
preta são subsidiadas integral-
mente pelo município, não geran-
do custos ao produtor.

Para ter acesso ao benefício os
agricultores precisaram estar em
dia com o bloco de produtor ru-
ral, não poderiam ter débitos jun-
to ao tesouro municipal, vacinação
animal em dia além de outras exi-
gências contidas em lei municipal.

Agricultores de Mercedes
recebem sementes de aveia

DIVULGAÇÃO

MILENA VARGAS MILENA VARGAS

 Registro da entrega de sementes de aveia

O cascalhamento vai resolver um problema crítico
neste trecho de estrada

Começa a Campanha do Agasalho 2018 em Nova Santa Rosa
primeira dama e presidente do
Provopar, Ivone Rode Pinz, a dire-
tora da Secretaria de Assistência
Social, Haritraut Busse, o vice-pre-
feito e secretário de Saúde, Noe-
di Max Hardt, entre outras autori-
dades, bem como empresários e
pessoas da comunidade.

A campanha iniciou no dia

17 de abril e segue até o dia 2
de maio. Podem ser doados
agasalhos, cobertores, roupas,
calçados, móveis e utensílios
domésticos.

As caixas para doação podem
ser encontradas nos prédios pú-
blicos do município, nos bancos
e comércios locais.

 O lançamento da Campanha do Agasalho aconteceu na semana passada

DIVULGAÇÃO
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QUINTA (26)
Soeli Kochem, Solange Pech,
Jaque Kochen, Alex Sippert

SEXTA (27)
Mateus Herpich, Andreia
Rogério, Maria Helena Silva
Rosa, Dilson Perachi

SÁBADO (28)
Carlos Kracke, Elisabeth
Brissow, Liciane Schulz Burg,
Rose Flores, Wilson
Olenkichi, Cleusa Piotrowski,
Gerson Kowald, Raquel
Angela Speck, Marcio
Priesnitz

DOMINGO (29)
Bianca Milioni, Rosane
Moraes Zimmer, Mayra
Bianchessi, Victor Lemes,
Sandro Luiz Zastrow,
Alexandre Luiz Stein, Ivone
Elias

SEGUNDA (30)
Fernando Fenner, Lucas Tidre
Ferreira, Nelsi Maltauro,
Luciane Rossetto da Silva,
Leandro Luis Oppermann,
Andressa Caroline Dos Santos
Meurer, Romildo Serra, Decio
Swarowski

TERÇA (01)
Juliano Silva, Rosane Moraes
Zimmer, Gilmar Hasenkamp,
Romito Graebin, Carlos
Adamczyk, Marco Antonio
Priesnitz, Vilmar Schiestel

QUARTA (02)
Velci Brizola, Simone Carine
Gerke Raimundo, Paula
Cristina Lorenz, Marcos
Nodari

Aniversariantes
  da Semana

Tribuna do Oeste
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 42 anos de Nova
Santa Rosa

Seguindo as comemorações no
município de Nova Santa Rosa,

na sexta-feira (27) e sábado (28)
será servido o Café Colonial, no
Pavilhão da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil. No

sábado, no Centro de Eventos
acontece o 2º Motocar Jóia do
Oeste com início às 10 horas.

Haverá desfile, almoço ao valor
de R$ 20, show de rock com a
banda Galo Veio e entrega de
premiação. No sábado ainda,

será escolhida a Miss 3ª idade no
Clube de Idosos 25 de Julho.

Para encerrar, no domingo (29),
haverá desfile escolar seguido de

almoço no Pavilhão da
Comunidade Católica.

Jantar dançante em Entre Rios
A Associação Comercial de Entre Rios do Oeste (Acier) e a Administração

Municipal comemoram os 25 anos de fundação e emancipação do município
com almoço festivo no dia 18 de maio no Clube Atlético. O evento inicia às 19
horas. Haverá solenidade de posse do Conselho da Mulher Empresária e da

nova diretoria da Acier. Além do lançamento da campanha Nota Fiscal
Premiada e abertura oficial da Festa do Município 2018. As fichas para o jantar

dançante estão sendo vendidas por R$ 40. Mais informações com Carine ou
Patrícia pelo fone (45) 3257- 1233.

Cerimônia festiva
em Mercedes

A Associação Comercial e
Empresarial do município de

Mercedes  (Acim) realiza amanhã,
sexta-feira (27), a cerimônia
festiva de posse da diretoria

executiva 2018/2020. O evento
inicia às 19h30 na Asseme,

Associação dos Funcionários
Públicos. A participação do público

é de extrema importância para o
fortalecimento do associativismo
da região oeste do Paraná. Mais
informações podem ser obtidas
através do telefone (45) 3256-

1284 com Bianca.

Thaline Nataliane Valiente foi eleita Miss
Nova Santa Rosa em desfile realizado na
última sexta-feira (20). Jenifer Monique

Ikert foi escolhida como 1ª Princesa,
Karolayne Aline Pereira da Motta como
2ª Princesa e Nicoli Patrícia Schewe foi

eleita Miss Simpatia.

 A belaJoici Luana Hoos
no click da fotografa
Eleonore Beatriz de
Nova Santa Rosa.

Amauri eAmauri eAmauri eAmauri eAmauri e
Josema LadwigJosema LadwigJosema LadwigJosema LadwigJosema Ladwig
completaramcompletaramcompletaramcompletaramcompletaram
25 anos de25 anos de25 anos de25 anos de25 anos de
casados nocasados nocasados nocasados nocasados no
último dia 17.último dia 17.último dia 17.último dia 17.último dia 17.Parabéns!Parabéns!Parabéns!Parabéns!Parabéns!

Diretor do
Colégio Rui
Barbosa,
Carlos
Kracke que
aniversaria
neste sábado
(28)

Belo momento em família de Elisete e Volnei Zamboni, de Entre Rios do Oeste
com os filhos Anthoni e Thales. Fotografados pela Leila

Luana Weber de Mercedes, em belo
registro da Foto Eli.

 Mari e Silas Cordeiro com as filhas Maressa e Juliana que comemorou em
grande estilo seus 15 anos. Foto Leila.

Fernando Fenner e a
esposa Flávia. Ele

aniversaria no dia 30 de
abril. Foto: Revelest 

JONES SOUZA
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É importante seguir em frente, sem desis-
tir. Foque no que quer, no que é mais im-
portante e preciso. Uma semana de boas
notícias, empolgação, alegrias, entusias-
mo, com intuição em alta, insights impor-
tantes e mais energia.

Nem tudo está tão certo quanto você
gostaria. É importante estar aberto para
imprevistos e ser flexível. Escute com
atenção cada proposta e ideia que che-
ga até você. Um bom momento para ava-
liar cada ganho e resultado.

Uma semana movimentada, de encontros
e contatos importantes. São dias legais
para sair com amigos para bate um papo
mais informal e de ideias novas. Mas cui-
dado para não exagerar nas expectativas
e também no comportamento em geral.

A semana é muito focada nos encon-
tros, parcerias, negócios e relações.
Pense bem em cada pessoa que faz parte
de sua vida. Os assuntos domésticos
também dão o tom da semana e prome-
tem ser bem legais.

Uma semana de atividade extra, de mais
energia e coragem. Ótima para fazer pla-
nos para o seu futuro, como marcar uma
viagem ou começar um curso. Dias para
sentar e organizar tudo de forma prática
– inclusive sua vida financeira.

É uma semana instável, mas que pode
ser positiva para você. É hora de olhar
mais para as questões internas e aceitar
as mudanças que a vida te traz. Uma se-
mana de novidades profissionais e con-
tatos importantes.

As coisas caminham a passos lentos e é
bom ativar sua paciência e fazer tudo com
calma, sabendo esperar –  especialmen-
te o que não depende só de você. Um pe-
ríodo de observação. E atenção:  não é
momento para começar coisas novas.

Começou seu período de aniversário e é
hora de começar o novo ano com o pé di-
reito. Mas é importante caminhar um pas-
so de cada vez, com um certo planejamen-
to, sem exagerar em nada – nem nas expec-
tativas. Cuide dos assuntos familiares.

São dias de altas reflexões. Bons para
olhar pra dentro, observar a vida e só
tomar decisões se for de fato necessário.
As coisas parecem caminhar mais lenta-
mente e você pode ficar desanimada.
Escute os sinais.

É uma semana profissionalmente impor-
tante. Mas isso inclui mudanças ou acon-
tecimentos imprevistos. Pode surgir um
novo projeto ou atividade, mas também
pode haver algum acontecimento para
você repensar tudo.

É um momento tão importante para você.
Assuma de bom grado as responsabili-
dades que a vida te dá e faça acontecer.
Coloque em prática suas ideias e assuma
o poder que a vida te pede.

Uma boa semana para organizar melhor
as coisas. Foque no que é mais impor-
tante e faça uma coisa de cada vez. É
uma boa semana para fazer mudanças
no trabalho, rotina e para começar uma
dieta, por exemplo.

HORÓSCOPO

culinária
Bolinho de cenoura

 Horrivaldo e Ruinaldinho, dois amigos fanáticos por futebol
jogavam peladas juntos todo final de semana há um tempão. Um

dia, um deles sofre um grave acidente e antes de partir diz:
- Se pra onde eu vou não tiver futebol estou lascado, meu amigo!

Naquela mesma noite, depois do enterro, Ruinaldinho
aparece para o amigo dizendo.

- Voltei pra te dar duas notícias: uma boa e outra ruim!
- Fala primeiro a boa! - disse o amigo, ainda assustado.

- A boa é que existe futebol após a morte!
- Puxa, que legal! E a ruim?

- A ruim é que você tá escalado pra partida do
próximo domingo!

Um rapaz sofria do coração, e
na consulta o doutor perguntou:

- O que faria se começasse a
sentir dores?

- Apago a luz doutor.
O médico espantado perguntou:

- Por que apagar a luz?
O rapaz olhou para ele e

mandou:
- O que os olhos não veem o

coração não sente.

 3 cenouras médias
 2 dentes de alho
 3 colheres (sopa) de
    cebola picada
 1 colher (sopa) de
    azeite de oliva
 1 xícara de farinha
    de trigo
 ½ xícara (chá) de
    leite desnatado
 1 gema
 ½ xícara (chá) de
   queijo fresco picado
 3 colheres (chá) de
   hortelã picada
 3 colheres (chá) de
   salsa picada
 1 ovo batido
 ½ xícara (chá) de
   farinha de rosca

 IN
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Modo de Preparo:
 Descasque pique e cozinhe as cenouras; Amasse-as
   em um espremedor e reserve.
 Descasque e pique o alho. Refogue-o alho junto com
   a cebola, no azeite.
 Acrescente a cenoura amassada, a farinha de trigo, o leite
   desnatado, a gema, o queijo fresco, a hortelã, a salsa e misture bem.
 Cozinhe até que a massa solte do fundo da panela.
 Depois da massa fria, modele em formato de croquete
   ou bolinhas.
 Passe as bolinhas no ovo batido e na farinha de rosca.
 Asse por cerca de 20 minutos ou até que doure.
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Vamos dançar
Dançar melhora a coordenação motora, o equilíbrio e a agilidade,
trabalha membros inferiores: coxas, glúteos, pernas, abdômen e
braços. Durante a dança há a liberação de endorfina, que melhora
o humor e a autoestima. São várias os tipos e estilos de dança
para praticar no dia a dia, zumba, ballet fitness, sh’bam e, pular
também é dançar. Aliar alimentação saudável à dança melhora os
resultados.

Tudo na geladeira
Nem tudo na geladeira dura mais tempo. Alguns alimentos se
conservam melhor em temperatura ambiente até serem abertos e
cortados como, por exemplo, maçã, pera, melão, banana, batata,
pepino, tomate verde, alho, pimenta, café, mel e manjericão.
Grãos secos, como feijão, arroz, aveia, quinoa recomenda-se deixar
em potes fechados. Tubérculos, como batata, a sugestão é guardar
em sacos de papel, em local fresco, escuro e seco.

Aceite o outro
Em uma relação, o que parece problema de comunicação, muitas
vezes, é dificuldade de aceitar que cada um é diferente. Quando
nos apaixonamos, terminamos as frases um do outro e mal
podemos acreditar que encontramos uma pessoa que realmente
nos compreende. O que realmente mantém um relacionamento
vivo é criar um espaço emocional seguro onde ambos consigam
se conectar autenticamente, como as pessoas que realmente são.

Olho no rótulo
Na batalha contra pele oleosa, cravos e espinhas vale apostar em
uma esfoliação semanal dando um gás na renovação das células.
Produtos com ácidos salicílico, glicólico ou azelaico e ativos como
adapaleno e tretinoína são ideais. Espinhas doloridas e frequentes,
no entanto, são tratadas com dermatologista. Lesões inflamadas
precisam ser tratadas com um secativo que tenha antibiótico, e
isso só é possível com receita médica.

Comer alho
O alho é rico em antioxidantes e ajuda a combater inflamações e
o colesterol. Ele ajuda a aumentar as defesas contra doenças e,
provavelmente, ajuda a prevenir o câncer de cólon, por exemplo.
Ainda ajuda a melhorar a saúde do coração. Ele tem propriedades
anticoagulantes, por isso, não deve ser consumido em excesso
por grávidas, pessoas com problemas de coagulação ou quem
passará por cirurgia em breve.

Olheiras
As olheiras marrons podem ser combatidas com ativos clareadores.
As arroxeadas são causadas pelo excesso de vasos sanguíneos
na região.  Neste caso, o mais indicado é a luz pulsada, que
destrói os vasinhos. Tenha em mente que a pele da área dos
olhos é mais fina e delicada do que o resto do rosto, portanto,
mais suscetível a manchas, rugas e ressecamento. Só use produtos
específicos para essa região.

a resistência das artérias
na passagem de sangue

CONHEÇA OS
FATORES DE RISCO E

ADOTE UM ESTILO DE VIDA
SAUDÁVEL PARA

CONTROLAR A PRESSÃOA hipertensão arterial sistêmi-
ca (HAS) ou pressão alta é uma
condição clínica multifatorial. A pre-
valência de hipertensão nos últi-
mos 20 anos, está acima de 30%
na população brasileira com mais
de 50 anos, entre 60 a 69 anos é
de 50%, e acima de 70 anos é de
75%. Entre os gêneros a prevalên-

Hipertensão:
cia é maior nos homens (38%), do
que nas mulheres (32%).

Números, somados a diabetes
ou histórico de AVC, determinam
se o risco de morte cardiovascu-
lar é leve, moderado, alto ou mui-
to alto. Quanto mais alta a pres-
são arterial, maior a chance de
precisar medicamentos.

Para indivíduos acima de
18 anos:
Ótimo: 12/8
Normal: 13/8
Para pessoas com risco
de diabetes e doença
renal, o normal é 13/8

lassificação
da pressão

C

Hipertensão:

atores de riscoF
90% dos casos é herança dos pais. Pode ser causada por
distúrbios da tireoide ou em glândulas endocrinológicas,
como a suprarrenal. Mas, há vários outros fatores:
 Consumo de bebidas alcoólicas
 Obesidade
 Idade
 Consumo excessivo de sal
 Gênero e etnia (maior em
   homens, e em indivíduos de
   cor não branca)
 Idade
 Sedentarismo
 Tabagismo
 Alteração dos níveis de
   colesterol e triglicérides
 Diabetes

Para controlar a hipertensão
é importante exercitar-se,
caminhar, nadar, dançar,
andar de bicicleta. Pelo
menos 3 vezes por semana
durante 30 minutos sem
fazer muito esforço.

stilo de vidaE

 Reduza o sal
 Evite ou reduza alimentos ricos em sódio como congelados,
     sopas instantâneas, molho shoyu, embutidos (presunto,
    mortadela, peito de peru) e refrigerantes
 Consuma apenas 500 g de carne vermelha por semana
 Prefira laticínios com pouca gordura e boas quantidades
    de cálcio e proteínas
 Limite o consumo de ovos
 Prefira grãos integrais, óleos vegetais e oleaginosas
 Os vegetais devem ser as estrelas do prato principal

revenir e
controlar

P

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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MARECHAL
RONDON
RECEBE A
EQUIPE DE
ITAIPULÂNDIA E
ENTRE RIOS VAI
A QUEDAS

Nova Santa Rosa e Medianeira duelam
neste sábado pela Bronze do Paranaense

Passadas duas rodadas, a
classificação da Chave Bronze
tem na liderança a equipe
rondonense com 4 pontos.
Também com 4 pontos estão
Medianeira, Nova Santa Rosa e
Entre Rios do Oeste. Logo depois
vem Itaipulândia com três,
Quedas do Iguaçu e Laranjeiras
do Sul com um ponto e na
lanterna está o Catanduvas, que
ainda não somou nenhum ponto
na competição.

 Neste final de semana acon-
tece a terceira rodada da Chave
Bronze do Campeonato Parana-
ense de Futebol. As equipes da
região estarão em quadra.

O primeiro confronto será
nesta sexta-feira (27), a partir das
19h45, no Ginásio de Esportes
Eurides Priebe em Nova Santa
Rosa. A equipe da casa recebe o
Medianeira.

Na última rodada o Nova San-
ta Rosa Futsal arrancou um em-
pate em 1 a 1 fora de casa, dian-
te do Quedas Futsal. Já o CFM/
Costa Oeste, de Medianeira, vem
de uma vitória em casa por 2 a 0
diante do Catanduvas.

Outra equipe da região, o
Entre Rios do Oeste vai para
Quedas do Iguaçu no sábado
(28), onde joga contra a equi-

pe local a partir das 20h30. Na
última rodada o Entre Rios ven-
ceu em casa à equipe de Itai-
pulândia por 6 a 4.

Também no sábado a equipe
de Marechal Rondon recebe o Itai-
pulândia no Ginásio Ney Braga a
partir das 20h. Na rodada passa-
da, o representante rondonense
venceu ao Larajeiras do Sul fora de
casa pelo marcador de 4 a 1.

lassificaçãoC

Municipais
de futsal e

voleibol iniciam
no dia 5 em

Pato Bragado

 A cidade catarinense de Pome-
rode sediou no último final de se-
mana (21 e 22) a 6ª edição do De-
safio das Rochas de Mountain Bike,
evento promovido pela
Associac’aÞo Multiesportiva Vale
Europeu (Amve). Os circuitos foram
separados nas categorias Pró (100
km), Sport (64 km), Amador (30 km)
e Cicloturismo (30 km). O Desafio
das Rochas é nacionalmente co-
nhecido pelos percursos com alto
niìvel de dificuldade teìcnica, os
quais também exigem muito fisi-
camente dos competidores.

Marechal Cândido Rondon
esteve representado na compe-
tição pelos atletas da Associação
Rondonense de Ciclismo, que
conquistaram boas colocações,
inclusive os títulos de campeões
em quatro categorias.

Terminaram em 1º lugar: Mar-
celo Luiz Konzen (Sport Master B1
Masculino); Marlise Hickmann
Berwig (Sport Master C1 Femini-
no); Paul Lirio Berwig (Sport Mas-
ter C2 Masculino); e Altair Storti
(Sport Master D Masculino).

Outros rondonenses que con-

quistaram lugar no pódio foram:
Rosângela Cristina Schmitz (3º
lugar na Sport Master A2 Femini-
no); Marco Aurélio Stenzel (3º lu-
gar na Sport Master B2 Masculi-
no); André Freitag (4º lugar na
Sport Master A2 Masculino); e
Sérgio Luis Birck (4º lugar na
Sport Master C1 Masculino).

Também representaram a As-

sociação Rondonense Ciclismo: Su-
zana Cristina Konzen (6º lugar na
Sport Master B1 Feminino); Fernan-
da Ribeiro Schaufelberger (7º lugar
na Master A1 Feminino); Leonardo
Davi Schaufelberger e Jean Michel
da Silva (13º lugar na Dupla Mascu-
lino) e Douglas Matheus Thomas (19º
lugar na Pró-Sub 30 Masculino).

Os atletas da Associação Ron-

donense de Ciclismo têm apoio
da Prefeitura, através da Secre-
taria Municipal de Esporte e La-
zer, e são patrocinados pelo Si-
credi, Finanpar, Alibra, Bicicletaria
Lirio, Cercar, Constru&Cia, Julia-
na Lima Belezza Rara, MCR Bikes,
Memória Rondonense, Odonto-
logia Boger, Opção da Moda, GP
Studio Pilates e Tintas Coresul.

Rondonenses vencem no Desafio das Rochas
de Mountain Bike disputado em Santa Catarina

Sábado (05), a partir das 14
horas, no ginásio de esportes
O Bragadinho está marcada a
abertura dos Campeonatos

Municipal de Futsal Feminino e
Voleibol Masculino e Feminino.
As duas disputas iniciais serão

no futebol, no ginásio de
esportes O Bragadinho entre

Vikings x Base Feminina e
Mancha Rosa x Marlon Motos.

Na sequência entram em
quadra as equipes no voleibol
feminino. Unidas pelo Vôlei x

Restaurante e Disk Bebidas do
Bottoni e Calçados Beira Lago/

Impacto Academia x Luci
Móveis/Agropet. Os jogos

finais da rodada inicial serão
no voleibol masculino, entre
Farmácia A Saúde x Hiléia e

CM Vídeos x Agropet.
As rodadas seguem aos

sábados. Em cada categoria
participam cinco equipes.

 Ciclistas rondonenses comemoram excelentes resultados em Pomerode
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opa Amop de FutsalC
Valendo pela 2ª rodada da
2ª Copa Amop de Futsal
Masculino, Quatro Pontes
(foto) derrotou Maripá em 1
a 0, com gol de Pablo. A
partida aconteceu na
semana passada, em Maripá.
O próximo desafio da equipe
quatropontense acontecerá
no dia 05 de maio, às 20
horas, em Guaíra.
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Copagril mantém 100%
de aproveitamento em
casa no Paranaense

ESTA SEMANA A
EQUIPE
RONDONENSE
DERROTOU O FOZ
POR 4 A 2

 A equipe da Copagril/ Sem-
pre Vida/ Sicredi está mantendo
o bom aproveitamento quando
joga em casa no Campeonato
Paranaense de Futsal – Chave
Ouro. Esta semana, em partida
válida pela 5ª rodada da 1ª fase,
a equipe rondonense derrotou o
Foz Cataratas por 4 a 2, na terça-
feira (24), no ginásio Ney Braga,
em Marechal Rondon.

Com o resultado, a Copagril
chega a 12 pontos e divide a vice-
liderança com o Umuarama. Vili-
an, Barbosinha, Biel e Vilela fize-
ram os gols da Copagril, enquan-
to Léo Costa e Jamur desconta-
ram para o time da fronteira, que
permanece com nove pontos.

O próximo compromisso do
time dirigido por Paulinho Sanan-
duva será nesta sexta-feira (27),
às 18h45, contra o Shouse, de
Belém (PA), pela Liga Nacional.

Além de Copagril 4 x 2 Foz, a Chave Ouro teve na terça-feira (24), outras
duas partidas. No clássico da soja, o Cascavel superou o Toledo por 4 a
1, enquanto o líder Pato superou o Palmas fora de casa por 4 a 1.
A classificação da Chave Ouro agora aponta a liderança isolada do
Pato Futsal com 16 pontos, porém com um jogo a mais. A Copagril e
o Umuarama seguem em segundo e terceiro, respectivamente, com
12 pontos cada um. Em quarto está o Foz Cataratas, que soma 9
pontos, pontuação igual do Palmas Esporte, que está em quinto
lugar. Depois vem o Marreco com 7, Campo Mourão, Matelância e
Cascavel com 6, São Lucas com 4, São José dos Pinhais com 3,
Guarapuava com 1 e o Toledo que ainda não pontuou.

 Estão abertas as inscrições
para o Circuito Municipal de

Voleibol de Marechal Rondon.
Organizado pela Secretaria de

Esporte e Lazer, o evento é
aberto tanto para equipes

femininas, quanto masculinas.
Os interessados devem se

inscrever gratuitamente até o
dia 30 de abril, diretamente na
Secretaria de Esporte e Lazer.
Mais informações podem ser

obtidas com Giovani, pelo
telefone (45) 3284-1421.

Os três primeiros colocados
receberão medalhas e troféus.

 A Liga de Handebol do Para-
ná homenageou na noite do últi-
mo sábado (21), em Cascavel, os
“Melhores do Handebol Paranaen-
se” do ano de 2017. Da equipe de
Mercedes foi premiada a atleta Ali-
ce Dolny Flores, que recebeu o tro-
féu de Artilheira do Campeonato
Paranaense Categoria Sub-14.

O prêmio visa reconhecer as
ações realizadas em prol do de-
senvolvimento do handebol para-
naense por professores, atletas,
árbitros e dirigentes esportivos.

O evento premiou os desta-
ques das categorias de rendimen-
to esportivo, esporte educacional,
amigos do handebol paranaen-
se e mérito esportivo.

 A Secretaria de Esportes
e Lazer de Pato Bragado rea-
lizou na noite de segunda-fei-
ra (23), no centro poliesporti-
vo Cristal, a rodada de aber-
tura do Campeonato Munici-
pal de Bolão Misto. Dez equi-

 Estão abertas as matrículas
para aulas gratuitas de balé

em Quatro Pontes. Elas
devem ser realizadas na Casa

da Cultura, local em que
acontecerão as aulas, minis-

tradas pela professora
Cassia Regina Maroso.

Viabilizado pela Secretaria de
Educação, Cultura e Esportes,
o curso abrange meninas de

seis a 12 anos. As aulas
ocorrerão nas terças e

quintas-feiras, no período da
manhã e da tarde.

pes integram a modalidade.
Pela chave B a Beluar’t/Doce

Pecados/John Deere venceu a
Conexão Transportes por 830 a
818 pinos. No jogo seguinte, vá-
lido pela chave A, a La’Bella Sa-
bores derrotou a equipe Os Mo-

lekada por 818 a 567. Fechando
a rodada, pela chave B, vitória da
Agropet/Cafehaus Vitória/
Schwartzbach/Luci Móveis/Sicre-
di por 844 a 781.

A próxima rodada será nes-
ta sexta-feira (27). Às 19 horas,

pela chave A se enfrentam KM
5 B x Os amigos Compacta e
Os Molekada x Doce Pecados/
Beluar’t/John Deere. O tercei-
ro jogo, válido pela chave B
será entre KM 5 A x Beluar’t/
Doce Pecados/John Deere.

Pato Bragado inicia disputas do Municipal de Bolão Misto

Circuito Municipal de
Voleibol está com
inscrições abertas

 esultados e classificaçãoR

 Atletas da
Copagril

comemoram
um dos gols

diante do Foz

DIVULGAÇÃO

Atleta de Mercedes recebe Troféu de Artilheira Categoria Sub-14 do Paraná

 Durante a homenagem a atleta
Alice Flores esteve acompanhada

da técnica da modalidade de
Handebol de Mercedes, Catarina

Triches Petri

IVULGAÇÃO
Aulas gratuitas
de balem tem

matrículas
abertas em

Quatro Pontes
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Começa a ampliação do Ginásio
Esportes Elvio Frey de Mercedes

 A AMPLIAÇÃO SERÁ DE 596 METROS QUADRADOS
As obras de ampliação do

Ginásio Esportes Elvio Frey come-
çaram na semana passada em
Mercedes. A ampliação, que con-
tará com mais 595,76² de área
construída, tem prazo estimado
para finalização de 180 dias e será
executada com recursos oriundos
de um financiamento com a Se-
cretaria do Desenvolvimento Ur-
bano (Sedu) do Governo do Es-
tado do Paraná.

A empresa responsável pela
obra, a Lowe Construção Civil de
Santa Helena, venceu a licitação

no valor de R$ 725.506,53.
Conforme o Secretário de

Esporte, Lazer e Turismo Edson
Vilar o projeto contempla a
construção vestiários, túnel de
acesso à quadra, copa, cozinha,
hall de entrada com bilheterias,
sala de troféus e salas para au-
las de judô e ginástica rítmica
do Projeto Atleta do Futuro e
paisagismo na área externa.

 Ao todo, 39 instituições se
uniram para criar o Conselho
Municipal de Desenvolvimento
Econômico e Social de Marechal
Cândido Rondon (Codemar),
que realizou na semana passa-
da a posse dos seus membros.
A cerimônia aconteceu no audi-
tório da Associação Comercial e
Empresarial (Acimacar), com a
presença do prefeito Marcio
Rauber, do representante da
Câmara de Vereadores, o vere-
ador Cláudio Kohler, a consulto-
ra do Sebrae, Débora Steiner
França e, representando todas as
entidades presentes, o presiden-
te da Acimacar, Gerson Froeh-
ner, entre outras autoridades.

A proposta de criação do

Codemar é uma bandeira da
Federação das Associações Co-
merciais do Paraná (Faciap) em
conjunto com a Coordenadoria
das Associações Comerciais (Ca-
cipar) e da Acimacar e do Pro-
grama Oeste em Desenvolvi-
mento com o apoio do poder
público.

À frente deste conselho es-
tão instituições, representadas
em vários segmentos, sem ne-
nhum cunho partidário, com o
intuito de atrelar organizações
públicas e privadas em torno de
projetos e ideias que promo-
vam o desenvolvimento econô-
mico e social do município ron-
donense e região.

A posse ocorreu em confor-
midade com a Lei Municipal nº
4.886, de 21 de outubro de
2016, com o Decreto Municipal
nº 101/2018, de 09 de abril de
2018 e com o Decreto 114/2018
de 13 de abril de 2018 que no-
meia os membros, titulares e su-
plentes do Codemar, que foram
indicados pelas entidades e ins-
tituições, pelo período de dois
anos. O Codemar é composto
por 44 membros efetivos, mais
44 membros suplentes.

Com o objetivo de apresen-
tar importantes informações e
os cenários para atividade lei-
teira é que a Primato Coopera-
tiva Agroindustrial promoverá
hoje (26) o Encontro de Produ-
tores de Leite 2018. O evento
será realizado no Teatro Muni-
cipal Gustavo Fischer e será pro-
movido através da Unidade da
Primato de Nova Santa Rosa.

As atividades iniciam às 8h30
com a recepção dos participan-
tes no local do evento para as
prévias. A partir das 9h será rea-
lizada a primeira palestra sobre
a “Criação de Bezerras” com o
médico veterinário e especialista
em nutrição, manejo e criação de
ruminantes, Vicente Matsuo.

Às 10h30 será a vez da pa-
lestra “A importância dos exames
de brucelose e tuberculose nos
rebanhos”, ministrada por Lore-
no Taffarel, doutor em agrono-
mia e um dos precursores da
iniciativa em Nova Santa Rosa. “O
tema é uma das principais de-
mandas dos cooperados e pro-
dutores que desenvolvem a ati-
vidade leiteira em nossa região
e as informações que serão com-
partilhadas visam a prevenção,
melhorias e avanços que podem
ser aplicados no plantel de cada
um deles”, comentou o encarre-
gado da unidade da Primato no
município, André Mittanck.

E para finalizar a manhã, o
tema “Qualidade de Vida” será

abordado pelo palestrante Itamar
Ribeiro, que vai apresentar for-
mas e possibilidades de desen-
volvimento da atividade em sin-
tonia com uma vida saudável, em
parceria com a família e os be-
nefícios dos cuidados que o lado
profissional e pessoal podem ofe-
recer, desde que haja um equilí-
brio entre ambos.

O Encontro de Produtores de
Leite 2018 é uma iniciativa da Pri-
mato Cooperativa Agroindustrial
que busca melhorias contínuas na
atividade e alinhamento de infor-
mações do setor para que os en-
volvidos possam desenvolver a
cadeia leiteira com mais qualida-
de, produtividade e, consequen-
temente, maior rentabilidade.

Nova Santa Rosa sedia hoje Encontro
de Produtores de Leite da Primato

 O Codemar é composto
por 44 membros

efetivos e 44 suplentes

Membros do Codemar tomam
posse em Marechal Rondon

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

 Obras de ampliação
do ginásio devem

ser concluídas
em 180 dias
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Marlene Bona Mendes torna público que irá requer ao IAP, Licença Prévia para a atividade
de Piscicultura, a ser implantada no Lote Rural N°198 , do 20°Perímetro da Fazenda
Britânia ,distrito de Margarida. Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SALESIO LANGER e DIOGO ALEXANDRE LANGER tornam a público que requereram
do IAP Renovação de Licença de Operação de Empreendimento de Suinocultura, implan-
tado na Linha Três Voltas, no Município de Quatro Pontes, PR.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
Neuri Edir Vorpagel, torna a público que irá requerer do IAP Licença de Operação de
ampliação de Suinocultura, implantado no LR 54-A do Per 20, Linha Três Voltas, Município
de Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
Vilson Seelent torna publico que irá requerer ao IAP a Licença Ambiental Simplificada de
Regularização para Pscicultura - LASR instalada no Lote Rural nº 52, do 22º Perímetro,
Zona Rural, Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ari Ivo Gibbert torna público que irá requer ao IAP, Licença de Operação para Avicultura de
Corte implantada no Lote Rural N°29/30/42/A/B, Linha Flor da Serra. Município de Quatro
Pontes, Estado do Paraná.

 SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jair Veronezzi torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação
para Avicultura de Corte implantada no Lote Rural N°27,Gleba N°05 Linha São Cristovão.
Município de São José das Palmeiras , Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Altair Rupolo torna público que irá requer ao IAP a Licença de Operação para Suinocultura
– Unidade de Crechário , implantada na Linha Ajuricaba,S/N°. Município de Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DEOPERAÇÃO
Cerâmica Dalcin LTDA, torna público que ira requerer ao IAP, renovação de Licença de
Operação para Empreendimento Industrial, modalidade Cerâmica de argila vermelha, porte
pequeno, implantada na Linha Brasil, Nova Santa Rosa, Pr.

 Com a intenção de melhorar
a qualidade de vida das pessoas
que moram no interior e diminuir
as manutenções com patrolamen-
to e cascalhamento, a Prefeitura
de Quatro Pontes almeja investir
em um novo estabilizante sólido
para pavimentação rural, o qual
compacta e impermeabiliza o solo,
diminuindo a incidência de pó e
barro, além de aumentar a dura-
bilidade dos serviços prestados.

A ideia do Poder Público se
concretizará caso o experimento
realizado na propriedade de Silé-
cio Hoscheid, na Linha Sanga Leão,
for bem-sucedido, resultado que
se dará após a chuva. A alternati-
va, inovadora no Paraná, se soma
aos esforços da municipalidade,
que constantemente busca opções
para amenizar o desconforto da
população rural de maneira rápi-
da, prática, eficiente e com o me-

Estabilizante sólido pode ser solução para
pavimentação rural em Quatro Pontes

nor custo para o município. De tal
modo, através do maior progra-
ma de pavimentação rural da his-
tória da cidade, a intenção é apli-
car o produto na estrada princi-
pal de acesso às linhas, por inter-
médio de parceria com os mora-
dores e a Itaipu Binacional, sendo
que tratativas já estão ocorrendo.

Conforme o prefeito João Lau-
fer, o Dynabase é um impermeabi-
lizante e compactador do solo, que
proporciona rigidez no terreno para
que a sensação de tráfego seja
muito melhor na região aplicada.
Para mais, segundo ele, o custo é
menor e a aplicação é muito mais
rápida que a pavimentação polié-
drica, resultando em menos barro
e poeira e mais conforto.

O estabilizante Dynabase pos-
sui composição própria que, na
sua forma mais econômica, a gra-
nel, permite ser depositado a céu

aberto por longo período, sem
que ocorra qualquer alteração na
qualidade. É um produto que
pode ser manuseado sem qual-
quer agressão ao ser humano e
ao meio ambiente, não é corro-
sivo e nem inflamável.

A incorporação ao solo é
muito fácil, podendo ser feita
através de grade niveladora agrí-
cola, pulvemisturadora, enxada
rotativa ou patrol. Quanto mais
homogênea for a incorporação,
melhor resultado prático será
obtido na aglutinação das partí-
culas finas do solo.

Por ser impermeabilizante, o
produto possui vantagem sobre
as bases preparadas com outros

 Experimento com o
estabilizante na propriedade

de Silécio Hoscheid, na
Linha Sanga Leão.

ELE COMPACTA E IMPERMEABILIZA O SOLO, DIMINUINDO A INCIDÊNCIA DE PÓ E BARRO

Os alunos do 3º ano do Colé-
gio Luterano Rui Barbosa, de
Marechal Cândido Rondon, par-
ticiparam, na semana passada, da
17ª Semana Cultural Indígena do
Ocoy, realizada na Terra Indíge-
na Tekoha Ocoy, em São Miguel
do Iguaçu. A Semana teve o ob-
jetivo de fortalecer e valorizar a
tradição Ava Guarani e contou
com apresentações culturais das
tradições, danças, medicina na-
tural, exposições e venda de ar-
tesanato indígena.

Conforme a professora da
turma, Vanessa Cristina Mittels-
tet, a aldeia Avá Guarani abriga
cerca de 142 famílias. “São mais
de 600 índios que conservam

suas tradições na habitação, ali-
mentação, artesanato e costu-
mes trabalhados por meio da
música, da dança e cerimônias,
formando um dos maiores gru-
pos de etnia no Brasil”, informa.

Ela explica que esta atividade
tem como objetivo fazer com que
os alunos passem a conhecer mais
e respeitar o que até o momento
parecia tão diferente e distante. “O
passeio de estudos é uma ótima
oportunidade de as crianças terem
o contato e refletirem sobre as
transformações que ocorrem com
o tempo. Os índios são povos que
têm sua cultura e ela é dinâmica,
tal como a nossa”, argumenta.

Na mesma oportunidade, os

alunos ainda visitaram a Mini Fa-
zendinha, localizada em São Mi-
guel do Iguaçu. Lá eles observa-
ram a área rural, que trabalha com
animais que foram modificados
geneticamente, como mini vacas,
mini bois e mini pôneis. Na Mini
Fazendinha eles também fizeram
um passeio de charrete e experi-
mentaram descer de tirolesa.

A professora Vanessa comen-
ta que o passeio na Mini Fazen-
dinha é um complemento desta
atividade. “Queremos que os alu-
nos possam evidenciar a impor-
tância da preservação do meio
ambiente, o resgate das raízes,
costumes e tradições do meio
rural, além de conhecer a vida na
área rural, os animais e plantas
que ali existem e assim valorizar
a natureza”, declara.

A coordenadora da Educação
Infantil e Fundamental I, Juciane
Bazzo Henn, comenta a importân-
cia destas atividades. “Esses mo-
mentos não são apenas passeios
movidos a diversão, mas, sim, va-
liosas oportunidades de promo-
ver o aprendizado além dos mu-
ros da escola, permitindo que as
crianças levantem hipóteses, des-
cubram novos conhecimentos e
vivenciem na prática o que apren-
deram na sala de aula”, finaliza.

agregados, como brita, cascalho,
seixo rolado e o cimento, que
sofrem infiltração e desagrega-
ção com a presença da água.


MILENA VARGAS

 Alunos do Rui Barbosa participam da
Semana Cultural Indígena Guarani

Alunos do Colégio Rui Barbosa conhecendo um
pouco mais sobre a cultura indígena da região
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