
Associações de Mercedes recebem
equipamentos agrícolas

Pato Bragado inicia formação de
grupos de combate ao tabagismo
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Para esses dedicados
apreciadores, não basta entrar
em uma loja e comprar uma
garrafa. A graça está em fazer
a própria cerveja, um
procedimento que dura horas.
Optar pela produção artesanal
rende pelo menos dois grandes
benefícios: a curtição das
horas de preparo e o sabor
especial, único, de quem cria
sua própria cerveja em casa.
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a última terça-feira o brasileiro parou para mais um
feriado, o Dia do Trabalhador. Mas, por que o Dia do
Trabalhador é lembrado no 1º de maio? Devido a fatos
históricos que aconteceram no século XIX nos Estados
Unidos e na Europa.

Em 1º de maio de 1886 ocorreu em Chicago (EUA)
a primeira manifestação que levou cerca de 500 mil
trabalhadores às ruas e deflagrou uma greve geral
em todo o país.

Três anos depois, em 1891, o Congresso Operário
Internacional convocou, em França, uma manifestação
anual, em homenagem às lutas sindicais de Chicago. A
primeira acabou com 10 mortos, em consequência da
intervenção policial.

Até então os trabalhadores jamais pensaram em
exigir seus direitos. Eles simplesmente trabalhavam.

No dia 23 de abril de 1919, o Senado francês ratificou
as 8 horas de trabalho e proclamou o dia 1º de maio como
feriado, e uns anos depois a Rússia fez o mesmo.

Independente dos aspectos históricos que tornaram
o 1º de maio um feriado para comemorar o dia do
trabalhador, é importante observar que nunca como nos
dias atuais, no Brasil e no mundo, tanta gente vive do
seu trabalho, mas também nunca como atualmente,
tanta gente trabalha sem direitos garantidos.

Uma sociedade cuja riqueza é resultado do que fazem
diariamente os trabalhadores, cada vez os reconhece
menos, cada vez garante menos seus empregos, seus
direitos, seus salários minimante dignos.

É em torno das atividades de trabalho que a maioria
esmagadora dos brasileiros e da população de todo o
mundo vive, ou melhor, sobrevive.

E neste ano, em particular, a vida do trabalhador
vem sendo um tormento. Se tem emprego, não sabe
por quanto tempo vai poder mantê-lo. O emprego deixou
de ser fonte segura de sua manutenção, de condição
de vida minimamente digna para sua família.

Que o 1º de maio desta semana não tenha sido
apenas um novo dia de festa, mas de reflexão de que o
trabalhador realmente precisa é do emprego pleno e
de salário digno para a segurança de sua família.
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OS NOVOS DESAFIOS E OPORTUNIDADES
DA CHEFIA DA CASA CIVIL

Dilceu Sperafico*

*O autor é deputado federal pelo Paraná licenciado e chefe da Casa Civil do Governo do Estado

  E-mail: dilceusperafico@camara.leg.br

Foi com muita emoção, satisfação e
consciência da responsabilidade assumida,
que participamos de evento histórico no
Centro de Convenções, do Centro de Even-
tos Ismael Sperafico, de Toledo, na noite
de 19 de abril.

Foi quando a governadora Cida Borghetti
nos empossou na chefia da Casa Civil, do
Governo do Estado, como primeiro cidadão
toledano a ocupar o cargo, um dos mais
importantes do Executivo Estadual.

Na presença de mais de 400 pesso-
as, incluindo deputados federais, depu-
tados estaduais, prefeitos, vereadores,
secretários estaduais e municipais e li-
deranças de toda a região, tivemos a
oportunidade de avaliar melhor o acer-
to da iniciativa da governadora de dar
posse aos novos secretários em sua res-
pectiva cidade, permitindo maior parti-
cipação da população e a devida trans-
parência sobre as razões da nomeação
e as atribuições dos indicados.

Assumimos  agradecendo a confiança
em nós depositada, conscientes da respon-
sabilidade e dimensão das tarefas que nos
foram delegadas.

 Para nós, como deputado federal, no
sexto mandato consecutivo e recém em-
possado presidente da Comissão de  Agri-
cultura, Pecuária, Abastecimento e Desen-
volvimento Rural, da Câmara dos Deputa-
dos, pela segunda vez em nossa atividade
parlamentar, seria mais confortável perma-
necer em Brasília, mas não poderíamos re-
cusar o convite e convocação da governa-
dora Cida Borghetti, para colaborar com sua
gestão e com o nosso Estado.

O tempo será curto e os desafios muito
grandes e complexos, mas queremos retri-
buir à confiança que nos foi depositada,
com muito trabalho pela população do Pa-
raná, defendendo o municipalismo e o agro-
negócio, que sempre foram nossas gran-
des bandeiras de luta.

Não há melhor forma de agradecer e
retribuir a aposta em nossa capacidade,
do que nos esforçando para fazer o me-
lhor possível na busca de soluções possí-
veis para atender as aspirações e ansei-
os de nossos prefeitos, vereadores, diri-
gentes de órgãos públicos, lideranças e
cidadãos, de todo o Paraná.

Faremos isso trabalhando em harmo-
nia com a Assembléia Legislativa, demais
integrantes do Governo do Estado e ser-
vidores estaduais, tendo como grande ob-
jetivo a melhor atendimento às pessoas,
pois fazendo isso vamos dar ainda maior
destaque ao Paraná, no processo de de-
senvolvimento do País.

Nessas tarefas, teremos a oportunida-
de e a felicidade de continuar bem repre-
sentando no Palácio Iguaçu, a nossa famí-
lia e a nossa gente de Toledo, do Oeste e
de todo o Estado.

Vamos lutar para que o Paraná brilhe
cada vez mais no cenário nacional, pagan-
do em dia os melhores salários de servi-
dores do País, atendendo as reivindicações
dos municípios, executando obras essen-
ciais para os segmentos produtivos e apoi-
ando as pessoas que mais necessitam dos
serviços públicos.

Queremos que nosso Estado, nossos
municípios e nossos cidadãos sejam cada
vez mais respeitados e valorizados, pela sua
contribuição para o crescimento econômi-
co e bem-estar social do País.

Se as pessoas moram nos municípios e
o agronegócio é a base do desenvolvimen-
to do País, queremos ser um elo de ligação
permanente, experiente e confiável entre
o Governo do Estado, a Assembléia Legis-
lativa e os municípios, honrando a confian-
ça da governadora Cida Borghetti.

Como aconteceu em Brasília por mais de
20 anos, queremos continuar fazendo o
melhor pelos setores produtivos e pelos ci-
dadãos de Toledo, do Oeste e do Paraná.
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Igreja de São Roque, no distrito de São Roque, em
Marechal Cândido Rondon. Construída no ponto
mais alto do distrito. Arquitetura única e
diferenciada, fazendo parte do roteiro religioso dos
Caminhos - Turismo Integrado ao Lago de Itaipu.
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Conheça os pré-candidatos
a governador do Paraná

Filho do SperaficoFilho do SperaficoFilho do SperaficoFilho do SperaficoFilho do Sperafico
Após muita especulação o Partido Progressista (PP) de Toledo
definiu no final de semana um nome como pré-candidato a
deputado estadual. Trata-se do filho do atual chefe da Casa Civil
do Paraná, Dilceu Sperafico. Natan tem apenas 27 anos e é
engenheiro agrônomo. Ele é conhecido pela atuação no
automobilismo desde 2013. Em 2015 foi campeão da Cascavel de
Ouro correndo junto com o seu primo, Ricardo Sperafico.

Dobradinha com SchiavinatoDobradinha com SchiavinatoDobradinha com SchiavinatoDobradinha com SchiavinatoDobradinha com Schiavinato
Como Dilceu já anunciou que não será mais candidato a deputado
federal, José Carlos Schiavinato, atual deputado estadual, vem se
preparando para concorrer à Câmara Federal. Com isso, o partido
precisava de um novo candidato à Assembleia Legislativa do
Paraná, onde vem ocupando espaço desde os tempos de Duílio
Genari. Com o anúncio da pré-candidatura de Natan Sperafico,
este deverá dobrar com Schiavinato na região e a expectativa é que
ocorra uma transferência de votos. Em 2014 Schiavinato somou
quase 40 mil votos só em Toledo e mais de 61 mil no total.

Novas vagasNovas vagasNovas vagasNovas vagasNovas vagas
O Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon aprovou na
semana passada projeto de lei que autoriza a administração
municipal a criar novas vagas em cargos do quadro geral dos
servidores públicos da Prefeitura. Estão previstas duas novas vagas
de enfermeiro, uma de técnico de enfermagem, uma de
nutricionista, três de motorista e duas de operador de máquinas.

MMMMMudududududançançançançança na na na na na sa sa sa sa seeeeecrcrcrcrcretaretaretaretaretariiiiiaaaaa
O vice-prefeito de Mercedes, Edson Schug, não é mais secretário
de Saúde. Ele deixou o cargo essa semana, alegando problemas
de saúde. A princípio um secretário interino irá responder pela
pasta, até que a prefeita Cleci Loffi defina um nome definitivo.
Edson era o secretário desde o início da atual gestão.

DenunciadosDenunciadosDenunciadosDenunciadosDenunciados
A Procuradoria-Geral da República denunciou esta semana ao
Supremo Tribunal Federal (STF) o ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva, o ex-ministro Antônio Palocci, a senadora Gleisi Hoffmann
(PT-PR) e o ex-ministro Paulo Bernardo, marido da parlamentar.
Todos são acusados dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro,
a partir de delações premiadas de ex-executivos da empreiteira
Odebrecht. Segundo a denúncia, a Odebrecht prometeu a Lula
doação de US$ 40 milhões, o equivalente a R$ 64 milhões, em troca
de decisões políticas para beneficiar a empresa.

RepúdioRepúdioRepúdioRepúdioRepúdio
O Partido dos Trabalhadores repudiou a denúncia da procuradora-
geral da República, Raquel Dodge. Por meio de sua assessoria, o
PT afirmou que Dodge “atua de maneira irresponsável,
formalizando denúncias sem provas a partir de delações
negociadas com criminosos em troca de benefícios penais e
financeiros”. A nota aponta incongruência da denúncia, pois as
acusações tentariam ligar decisões de 2010 à campanha de Gleisi
Hoffmann ao senado no estado do Paraná.

Apoio a BierApoio a BierApoio a BierApoio a BierApoio a Bier
Apesar de ter saído do partido para ingressar no PSD, o MDB de
Marechal Cândido Rondon já oficializou o apoio à pré-candidatura
de Ademir Bier a deputado estadual. A decisão aconteceu durante
encontro realizado no último sábado no Clube Aliança. Além do
apoio à Ademir Bier, o partido também ratificou que irá apoiar a
pré-candidatura de Sérgio Souza a deputado federal, abrindo
espaço também para quem quiser apoiar o pré-candidato do PP,
José Carlos Schiavinato.

 A renúncia de Beto Richa
(PSDB) no último dia 6 de abril
para se candidatar ao Senado
deu novos contornos à dispu-
ta pelo governo do estado.
Apesar de o tucano ainda evi-
tar dizer publicamente, ele e o
PSDB estarão ao lado da ago-
ra governadora Cida Borghet-
ti (PP). Esse apoio trouxe junto
mais de uma dezena de parti-

dos, transformando Cida de
azarão em candidata com
chances reais de vitória.

O mais prejudicado é o de-
putado estadual Ratinho Jr.
(PSD), que, apesar de ser alia-
do do governo Richa desde o
início, se viu escanteado e pre-
terido. Ainda que apoiadores do
parlamentar garantam que ele
já esperava por isso, o isola-

mento pode causar sérios es-
tragos à candidatura dele. Já o
ex-senador Osmar Dias (PDT)
segue indiferente às movimen-
tações no Palácio Iguaçu. De-
pois de recusar convites de fili-
ação de diversos partidos – al-
guns deles ligados a Richa “, ele
se assumiu como candidato de
oposição ao grupo que coman-
da hoje o Executivo estadual.

 Pré-candidatos ao Governo
Ratinho Junior (PSD)
Deputado estadual mais votado em 2014,
com 300 mil votos, Ratinho não tinha
exercido um dia sequer do mandato até 12
de setembro do ano passado, quando
finalmente tomou posse na Assembleia
Legislativa. Desde 1º janeiro de 2015, ele
era secretário do Desenvolvimento Urbano
de Richa. Nesse período, estreitou laços com
centenas de prefeitos, por meio da liberação
de recursos, o que certamente será usado
como arma na eleição deste ano. Outra
aposta é que, ao contrário do perfil mais
conservador dos curitibanos, o eleitorado
do estado absorverá melhor a imagem de
Ratinho, turbinada, sobretudo, pelo apoio
do pai e apresentador de TV. Durante a
campanha, porém, o parlamentar terá de
lidar com o seu principal calcanhar de aquiles:
a ligação com o ex-governador, cuja imagem
ainda segue desgastada por ajustes fiscais
e escândalos de corrupção.

Osmar Dias (PDT)
Desde que foi derrotado por Richa em 2010 na
eleição ao governo do estado, Osmar
permaneceu afastado da vida político-
partidária. Nesse meio tempo, foi vice-
presidente de agronegócios do Banco do Brasil,
durante a gestão Dilma Rousseff (PT). E essa
ligação com o petismo certamente será um
questionamento ao qual o ex-senador terá de
responder durante a campanha, apesar de o
cargo ocupado por ele ter atribuições técnicas.
Também poderá pesar contra Osmar a
candidatura presidencial de Ciro Gomes (PDT),
que foi ministro de Estado na primeira gestão
de Lula (PT). O ex-parlamentar, porém, garante
ter a liberação do partido para apoiar o irmão,
senador Alvaro Dias (Podemos), outro nome
que pretende disputar a Presidência da
República. Se a recíproca ocorrer, o pedetista
tende a se beneficiar, já que as pesquisas
apontam Alvaro como o candidato a
presidente preferido no Paraná. Na campanha,
Osmar, que certamente vai ressaltar sua
experiência na vida pública em comparação
com os adversários, deverá ser o único a adotar
um discurso de oposição a Richa.

Cida Borghetti (PP)
Ex-deputada estadual e federal, Cida conta
com dois trunfos principais na tentativa de
se tornar a primeira governadora eleita da
história do Paraná. Um deles é o marido, o
deputado federal Ricardo Barros (PP). Como
ministro da Saúde do governo Michel Temer
(PMDB) por quase dois anos, ele realizou
um périplo por todo o estado, com a esposa
a tiracolo, anunciando verbas e obras para
diversos municípios. Além disso, com a
renúncia de Richa para disputar o Senado,
Cida é a governadora desde 6 de abril. Dessa
forma, por seis meses até a eleição, estarão
nas mãos dela a estrutura do governo e a
visibilidade do cargo. E comandar o Executivo
estadual já tem trazido resultados positivos:
por ora, ela tem o maior leque de alianças,
com mais de uma dezena de partidos, o
que lhe garante praticamente metade do
tempo da propaganda eleitoral.

Roberto Requião (MDB)
Governador do estado por três vezes,
Requião já manifestou publicamente a
intenção de disputar o cargo mais uma vez.
Caso seja candidato, deve capitalizar a
imagem de anti-Richa e ter como trunfo o
apoio de boa parte do funcionalismo público
estadual, que sofreu com medidas tomadas
na gestão do tucano e soma um contingente
de centenas de milhares de eleitores. Por
outro lado, o peemedebista, que está no
Senado desde 2011, ficou um pouco
afastado do dia a dia da política no estado,
o que pode deixá-lo carente do apoio de
prefeitos e vereadores e, portanto,
enfraquecido de cabos eleitorais no interior.
Além disso, com o PMDB local
completamente rachado, Requião poderia
enfrentar certo boicote dentro do próprio
partido. Por isso, a maior aposta é que ele
decida concorrer à reeleição para o Senado.

Jorge Bernardi (Rede)
Bernardi foi vereador de Curitiba por sete
mandatos e, na última legislatura,
destacou-se como presidente da CPI do
transporte coletivo. Entre 1989 e 1990,
presidiu o Legislativo da capital. Para o
pleito de outubro, foi lançado como pré-
candidato ao governo do Paraná com o
principal objetivo de garantir um palanque
no estado à ex-ministra e ex-senadora
Marina Silva, que deverá disputar a
Presidência da República pela terceira vez
consecutiva. Apesar de tudo indicar que a
maior parte dos votos presidenciais
paranaenses tende a ir para o senador
Alvaro Dias (Podemos), com Marina bem
colocada nas pesquisas e um nome forte
para ir ao segundo turno, qualquer voto a
mais no Paraná poderá ser decisivo.

Geonísio Marinho (PRTB)
Presidente do PRTB no Paraná, foi
candidato a governador em 2014. Na
ocasião, recebeu apenas 7.303 votos, o
equivalente a 0,12% do total dos válidos.
O único cargo público que ocupou foi o de
diretor de serviços especiais da prefeitura
de Curitiba entre 2001 e 2002, na
segunda gestão de Cassio Taniguchi.
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Interior fica com 90% dos 246
mil empregos criados no Paraná

O Interior do Estado abriu
90,3% das vagas de emprego
geradas no Paraná desde 2011.
No embalo do agronegócio e
investimentos atraídos pelo pro-
grama Paraná Competitivo, foram
criadas 222,1 mil novas vagas
com carteira assinada até março
de 2018 no Interior. Somando a
capital, foram 246 mil contrata-
ções realizadas em todo o Esta-
do no período.

O volume é o saldo entre ad-
missões e demissões no perío-
do, conforma levantamento do
Instituto Paranaense de Desenvol-
vimento Econômico Social (Ipar-
des) que está baseado no Cadas-
tro Geral de Empregados e De-
sempregados (Caged) do Minis-
tério do Trabalho. “É uma notícia
importante. A descentralização da
economia permite o crescimento
do emprego em todo o Estado.
Estas novas oportunidades ge-
ram renda, movimentam a eco-
nomia local e melhoram a vida
da nossa gente”, comemora a
governadora Cida Borghetti.

Mesmo com a crise, que jo-
gou o País na maior recessão da
sua história e aumentou o desem-

ENTRE AS CIDADES QUE MAIS ABRIRAM POSTOS DE TRABALHO NO INTERIOR ESTÃO
MARINGÁ, CASCAVEL, FOZ DO IGUAÇU, PONTA GROSSA E LONDRINA

prego, o Paraná foi o terceiro
Estado que mais criou empregos
formais no Brasil nesta década.
Ficou atrás apenas de São Paulo
(429.132) e Santa Catarina
(249.553). O saldo do Estado res-
pondeu por 10,8% do total de
empregos gerados no País.

Para a governadora Cida Bor-
ghetti, boa parte desse resultado
se deve ao fato de o Paraná ter
criado um ambiente mais favorá-
vel para o setor produtivo, atra-
indo mais investimentos que re-
sultaram em novos empregos.
“Temos uma gestão focada nas
pessoas e na qualidade de vida
das famílias. Por isso, o governo
continuará em busca de novos
empreendimentos e ajudará no

A predominância do interior na geração de vagas se deve a uma combinação de fatores, de acordo com
Julio Suzuki Júnior, diretor presidente do Ipardes. “Por um lado, o agronegócio foi um dos grandes motores
do desenvolvimento nos últimos anos. Por outro, os municípios da região de Curitiba foram duramente
afetados pela crise brasileira, com retração de setores como indústria, serviços e construção civil. O
Interior foi mais resiliente à crise econômica”, explica.
Além disso, de acordo com ele, o Paraná Competitivo, programa de incentivos fiscais do governo estadual,
que atraiu mais de R$ 45 bilhões em investimentos produtivos para o Estado desde 2011, teve papel
importante na desconcentração da economia paranaense.
Instalação de novas fábricas e ampliação de linhas de produção, apoiadas pelo programa criaram
empregos e geraram efeitos multiplicadores também no comércio e no setor de serviços do interior.
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O agronegócio foi um dos
grandes motores do
desenvolvimento do

emprego no Paraná nos
últimos anos

De acordo o Ipardes, o setor
de serviços foi o que mais
criou empregos no Estado
desde 2011, com um saldo
de 169.451 vagas. A seguir
vem o comércio, com 87.029
vagas, e a agropecuária,
com 6.423 empregos.
O levantamento mostra que
Curitiba foi a cidade,
isoladamente, a cidade que
mais gerou vagas, com
20.240 empregos, entre
janeiro de 2011 e março de
2018. Em seguida estão
Maringá, com 18.684,
Cascavel, com 14.534, Foz do
Iguaçu, com 10.608 vagas,
Ponta Grossa, com 8.902 e
Londrina, com 8.013 vagas.

etoresS

No primeiro trimestre de
2018, o interior segue na
dianteira, mas com o fim da
crise econômica, a região
de Curitiba voltou a
contratar e a diferença
diminuiu. “A tendência é
que, aos poucos, o interior
volte ao patamar tradicio-
nal de participação na
geração de empregos”,
afirma Suzuki Júnior.
De janeiro a março, o interior
ficou com uma participação
de 65,4% nas contratações
com carteira assinada no
primeiro trimestre. Foram
17.022 vagas de janeiro a
março de 2018. Já a região
metropolitana de Curitiba
respondeu por 34,6%, ou
8.995 vagas.

articipaçãoP

fortalecimento das empresas pa-
ranaenses para que a criação de
empregos seja ainda mais acele-
rada”, disse Cida.

 O número de declarações do
Imposto de Renda enviadas este
ano superou a expectativa da
Receita Federal. Segundo o ór-
gão, o total de contribuintes que
entregaram o documento foi
29.269.987, crescimento de 1,63%
em relação ao ano passado, con-
tra estimativa de 28,8 milhões de
declarações. Em 2017, 28.524.560
contribuintes entregaram o do-
cumento dentro do prazo.

De acordo com o Fisco, a
causa provável para o aumen-
to é que mais contribuintes re-
solveram entregar a declara-
ção dentro do prazo neste ano,
que começou em 1º de março
e acabou às 23h59 de segun-
da-feira (30). Em 2018, 317.920
contribuintes preencheram e
enviaram a declaração por dis-
positivos móveis (smartphones

Número de envios de declarações do IR supera expectativa da Receita
e tablets). Isso equivale a ape-
nas 1,1% do total de declaran-
tes, mas o número tem aumen-
tado ano a ano.

Quem perdeu a data limite
ainda pode enviar a declaração.
Mas, o contribuinte será multa-
do em 1% do imposto devido
por mês de atraso (limitado a
20% do imposto total) ou em R$
165,74, prevalecendo o maior
valor. Não será preciso baixar um
novo programa. O próprio sis-
tema fará a atualização dos va-

lores na hora de imprimir a guia.
O programa de preenchimento
da declaração do Imposto de
Renda da Pessoa Física de 2018,
ano base 2017, está disponível
no site da Receita Federal <http:/
/www.receita.fazenda.gov.br/>.

Também é possível preencher
e enviar o documento por meio
do aplicativo Meu Imposto de
Renda para tablets e celulares. Por
meio do aplicativo, é possível ain-
da fazer retificações depois do
envio da declaração.

 O pagamento das restituições começa em 15 de junho e vai até 17
de dezembro, em sete lotes mensais. Quanto antes o contribuinte
tiver entregado a declaração com os dados corretos à Receita,
mais cedo será ressarcido. Têm prioridade no recebimento pessoas
com mais de 60 anos, contribuintes com deficiência física ou
mental e os que têm doença grave.

De acordo com o Fisco, o contribuinte pode acompanhar o proces-
samento da declaração do serviço Meu Imposto de Renda, disponí-
vel no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) <https://
cav.receita.fazenda.gov.br/>, no site da Receita. Por meio do
extrato, é possível verificar pendências e fazer uma declaração
retificadora para evitar cair na malha fina.
Neste ano, está obrigado a declarar quem recebeu rendimentos tributá-
veis, em 2017, em valores superiores a R$ 28.559,70. No caso da atividade
rural, deve declarar quem teve receita bruta acima R$ 142.798,50.
Também estão obrigadas a declarar as pessoas físicas residentes
no Brasil que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou
tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40
mil; que obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na aliena-
ção de bens e direitos, sujeito à incidência do imposto ou que
realizaram operações em bolsas de valores; que pretendem com-
pensar prejuízos com a atividade rural; que tiveram, em 31 de
dezembro de 2017, a posse ou a propriedade de bens e direitos,
inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil; que passa-
ram à condição de residentes no Brasil em qualquer mês e assim se
encontravam em 31 de dezembro ou que optaram pela isenção do
IR incidente sobre o ganho de capital com a venda de imóveis
residenciais para a compra de outro imóvel no país, no prazo de 180
dias contados do contrato de venda.

xtratoE

estituiçõesR
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Oeste do Paraná é o maior polo
de criação de peixes no Estado

ATRÁS DO OESTE ESTÁ A REGIÃO NORTE
 Pelo segundo ano consecuti-

vo, o Paraná aparece na lideran-
ça entre os estados produtores
de pescados.

No ano passado o Estado
atingiu a marca de 112 mil tone-
ladas, contra 93,6 mil toneladas
em 2016, uma alta de 19,7%, e
distanciando-se ainda mais do
segundo colocado, Rondônia (77
mil toneladas em 2017).

No Paraná, a principal espé-
cie em produção é a tilápia, que
representou 105 mil toneladas
no ano passado. Os números
são do Anuário da Associação
Brasileira da Piscicultura.

No Brasil todo, a produção de
pescados também teve alta, em-
bora menor que a paranaense:
em 2017 foram produzidas 691
toneladas em todo o País.

Houve crescimento da produ-
ção em 22 estados e apenas qua-
tro e o Distrito Federal produzi-
ram menos que em 2016. O valor
da produção brasileira ultrapas-
sa US$ 1,5 bilhão.

O oeste do Paraná é o mai-

or polo de criação de peixes no
Estado, representando 69% de
toda a produção, com atuação
em 48 municípios, próximos a
Toledo e Cascavel.

Segundo dados do Departa-
mento de Economia Rural, a re-

 O oeste é responsável
por 69% de toda a
produção de peixe

paranaense

INTERNET

gião é responsável pela produ-
ção de cerca de 55,5 mil tonela-
das de peixe por ano, sendo
que 96% são de tilápia.

Atrás do oeste, está a região
norte com 14% da produção e
os outros 17% estão divididos

 Levantamento feito pela
Amop, Associação dos Municí-
pios do Oeste do Paraná, apon-
tou que, das 54 prefeituras da
região, 42 estão sob sinal de
alerta do TCE (Tribunal de Con-
tas do Estado), no tocante ao
percentual dos gastos com fo-

entre o sul e noroeste do estado.
Entre as variedades cultivadas

em todo Paraná, a tilápia represen-
ta 91% de toda a criação e está
mais concentrada na região oeste.

Já as espécies nativas com-
preendem 4,7% da produção e

estão concentradas em maior
número na região norte. O u -
tras espécies cultivadas são as
carpas e os bagres que repre-
sentam 3,5% e 0,8 % da produ-
ção, e estão presentes no sul
do Paraná.

Prefeitos do Oeste buscam saídas para enfrentar redução de receitas

 Presidente da Amop
Anderson Bento

Maria repassando
informações aos

prefeitos da região
oeste

lha de pagamento dos servido-
res públicos municipais.

A legislação determina que,
nos municípios brasileiros, o limite
de pagamento a funcionários
não pode ultrapassar 60% da RCL
(Receita Corrente Líquida), sendo
que 54% deste valor é destinado

à folha da prefeitura e 6% para a
Câmara Municipal. Caso ultrapas-
se esse limite, o gestor público
poderá ser penalizado e o muni-
cípio deixar de receber transfe-
rências voluntárias da União.

Com a redução das receitas, o
percentual dos gastos com folha

aumenta. E, muitos dos gastos
decorrem de compromissos de
responsabilidade da União ou do
Estado, como consórcios de saú-
de, conselhos tutelares e outros.

Sobre esse assunto, a Amop
está passando uma série de ori-
entações aos municípios asso-
ciados, como redução de valo-
res ou eliminação de funções
gratificadas, redução de venci-
mentos e eliminação gradativa
de cargos em comissão, sus-
pensão de preenchimentos de
cargos dos aprovados em con-
cursos públicos, congelamento
de avanços salariais.

A Amop também está ultiman-

 DIVULGAÇÃO

do os preparativos para a XXI
Marcha de Prefeitos à Brasília, que
ocorrerá de 21 a 24 de maio des-
te ano, onde defenderá a elimi-
nação de despesas decorrentes
do desenvolvimento de ações cri-
adas pela União ou Estados e que
não deveriam ser de responsa-
bilidade das prefeituras, bem
como a revisão da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

Com base nos índices preo-
cupantes da região Oeste e que
acenderam o sinal vermelho, o
presidente da Amop e prefeito de
Maripá, Anderson Bento Maria
pretende conclamar os governos
estadual e federal no sentido de
buscar a ampliação dos repas-
ses financeiros às prefeituras e
encontrar caminhos, construídos
mutuamente, que possam apla-
car esses índices sem prejudicar
a população e evitando o drama
do desemprego.
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Rondonenses se destacam
em concurso de redação

PROGRAMA COOPERJOVEM HOMENAGEIA ESTUDANTES DESTAQUES
 Os alunos Daniel Alessandro

Knaul e Kauã Rodrigues da Cos-
ta de Marechal Cândido Rondon
foram homenageados, junta-
mente com estudantes de outras
cooperativas, pelo destaque
com as melhores redações ins-
critas no Programa Cooperjo-
vem, na área de atuação da Co-
pagril em 2017.

Acompanhados pela profes-
sora e orientadora, Rosane Pe-
try Knaul, da Escola Costa e Sil-
va, do distrito de Margarida, e
de familiares, os alunos repre-
sentaram o município rondonen-
se, no evento realizado em Ma-
tinhos, litoral do Paraná, local em
que ocorreu a homenagem aos
estudantes que se destacaram no
concurso de redação.

Também participaram do
evento, a assessora de coopera-
tivismo da Copagril, Patricia Tho-
mas e as assessoras pedagógi-
cas da Secretaria de Educação,
Sandra Adriana Pedron Wissmann
e Keli Cristina Theobald.

Soluções para o trânsito de
Marechal Rondon e a apresenta-
ção de estatísticas de acidentes
ocorridos em 2016/2017, foram
as pautas da reunião do Conse-
lho Executivo de Trânsito (Coe-

O prazo de adesão ao
Programa de Regularização

Tributária Rural (PRR) se
encerrava segunda-feira (30)

e a prorrogação do prazo era
uma reivindicação da bancada

ruralista no Congresso
Nacional, que queria mais

tempo para que pudessem
aguardar o julgamento pelo

Supremo Tribunal Federal dos
embargos declaratórios

sobre a decisão da Corte que
considerou constitucional a
cobrança da contribuição. O

julgamento está marcado
para 17 de maio.

O contribuinte que já aderiu
ou que aderir ao programa,

além da redução de 100% dos
juros, já prevista, terá também
reduções de 100% sobre as
multas de mora e de ofício.
No caso de pessoa jurídica,
poderá utilizar créditos de

Prejuízos Fiscais ou de Bases
de Cálculo Negativas da

Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido para quitação

de parte da dívida.
Esses benefícios não se

aplicam aos 2,5% da dívida
correspondentes à entrada.

O Programa de Regularização
Tributária foi instituído pela Lei
nº 13.606, de 9 de janeiro de

2018, e permite que as dívidas
dos produtores rurais com a

Fazenda Nacional, vencidas até
30 de agosto de 2017, sejam
renegociadas em condições

especiais, ou seja, mediante o
pagamento, sem reduções, de
2,5% da dívida consolidada,
em duas parcelas, vencíveis

em abril e maio de 2018, e o
restante da dívida com redu-

ção de 100% dos juros de
mora e das multas de mora.

tran). O encontro, realizado no
último dia 27, no auditório do
paço municipal, contou com a
presença do vice-prefeito Ila, vice-
presidente do Coetran, do secre-
tário de Mobilidade Urbana, co-

ronel Welyngton Alves da Rosa,
que conduziu a reunião, do vere-
ador Sauer, representantes das
forças policiais, e de entidades
participantes do conselho.

Ficou estabelecido, que o es-

 Estudantes rondonenses homenageados no Cooperjovem juntamente
com as assessoras e professoras

DIVULGAÇÃO

Coetran define mudanças no estacionamento em rua de Marechal
tacionamento na Rua Dom João
VI, entre a Avenida Rio Grande do
Sul e a Rua Espírito Santo será
todo oblíquo. O secretário de
Mobilidade Urbana, coronel We-
lyngton Alves da Rosa destaca que
assim, o número de vagas será
aumentado em 40%, em compa-
ração com as vagas atuais.

Na mesma ocasião, represen-
tantes da Polícia Militar e do Cor-
po de Bombeiros apresentaram
os números de acidentes de trân-
sitos registrados em 2016/2017,
no município. Segundo a apresen-
tação conduzida pelo soldado
Garcia, da Polícia Militar (PM), fo-
ram registrados pelo órgão em
2017, 296 acidentes de trânsito,
com 222 vítimas e cinco óbitos.

“Os números são alarmantes e
requerem atenção e conscientiza-
ção da importância do respeito às
leis de trânsito e da educação dos
rondonenses nesse quesito, para
que os índices diminuam”, pontua
o capitão Souza da PM.Encontro no paço rondonense visa soluções para o trânsito

 DIVULGAÇÃO

Prazo para a
adesão ao

Refis Rural é
prorrogado por

mais 30 dias

Dívidas dos
produtores rurais
vencidas até 30 de
agosto de 2017, podem
ser negociadas
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Tribunal de contas realiza
visita em Entre Rios do Oeste

O OBJETIVO É ANALISAR O TRABALHO FEITO PELA ADMINISTRAÇÃO NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO E SAÚDE
 No último dia 24, o município

de Entre Rios do Oeste, recebeu a
visita de dois fiscais do Tribunal de
Contas do Paraná, com o intuito de
analisar Índice de Efetividade da
Gestão Municipal (IEGM) de 2017,
nas áreas de saúde e educação.

O questionário é formado por
sete direções que incluem edu-
cação, saúde, meio ambiente, pla-
nejamento, área fiscal e cidades.

Segundo o responsável pelo con-
trole interno do município, Marcelo
Assunção, os fiscais avaliam se as res-
postas dos questionários condizem
com a realidade do município.

Para o prefeito, Jones Neuri Hei-
den, as visitas do Tribunal de Contas
são de extrema importância, assim,
os agentes fiscais identificam a reali-
dade que cada município tem em
administrar e planejar com respon-
sabilidade os gastos públicos.

 Prefeito, Jones
Neuri Heiden,

responsáveis pelas
secretarias e a

equipe do Tribunal
de Contas

 A Prefeitura de Nova Santa Rosa,
por meio do Departamento de Cul-
tura, promoveu desde dezembro de
2017, a exposição “Palavras do Pa-
raná” no Museu Dom Severino Kögl.
O roteiro contou com banners de di-
versos escritores paranaenses, como
Wilson Bueno, Jamil Snege, Helena
Kolody, Paulo Leminski, Valêncio Xa-
vier e Manoel Carlos Karam.

O Museu Dom Severino Kögl
passou por reformas durante o ano
de 2017 e foi reaberto em dezem-
bro. A reforma foi feita por meio de
recursos próprios do Departamen-
to de Cultura.

De acordo com o diretor do De-
partamento de Cultura, Fabiano
Cassimiro, a partir de segunda-fei-
ra (07), o museu receberá a expo-
sição itinerante “Negros no Para-
ná”. O trabalho conta com 10 ban-
ners que é resultado de uma pes-
quisa de campo realizada pela fo-
tógrafa documentarista Fernanda
Castro, em 38 comunidades negras
remanescentes dos quilombos no
Paraná, e apresenta elementos da
vida familiar, trabalho e devoção
religiosa dessas comunidades. A vi-
sitação pode ser feita de segunda
a sexta-feira das 8 horas às 11h30
e das 13h30 às 17 horas.

Av. Presidente
Epitácio em

Quatro Pontes
é revitalizada

Em solenidade festiva, na úl-
tima sexta-feira (27) foi empos-
sada a nova diretoria da Acim
– Associação Comercial e Em-
presarial de Mercedes. O even-
to aconteceu na sede da Asse-
me, a Associação dos Funcio-
nários Públicos.

Na oportunidade assumiu a
presidência da entidade o em-

presário Charles Cardoso de
Aguiar. Ele sucede ao empre-
sário Egon Iappe, que perma-
neceu dois anos à frente da
associação.

Charles de Aguiar também
terá a missão de conduzir os
destinos da Acim pelo período
de dois anos, ou seja, de 2018
até 2020.

A Prefeitura de Quatro
Pontes tem promovido

diferentes ações na Avenida
Presidente Epitácio. De modo
recente, através da Secretaria

de Obras, Urbanismo e
Transportes, foram recoloca-

das as lixeiras e bancos.
Além disso, o canteiro central
da via principal do município
já foi contemplado com 90
palmeiras imperiais, com

porte avançado, e o plantio
de 120 mudas da espécie oiti
nas laterais, proporcionando

mais vida, bem-estar e
sombra.

DIVULGAÇÃO

 Momento em que o novo presidente da Acim, Charles Cardoso
de Aguiar fez seu primeiro pronunciamento

DIVULGAÇÃO

 Nova diretoria da Acim
tomou posse na última sexta

Exposições no Museu Dom Severino Kögl de Nova
Santa Rosa abordam cultura quilombola paranaense

 Fabiano Cassimiro, diretor do Departamento de Cultura

DIVULGAÇÃO
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Sicredi reinaugura agência em Nova Santa Rosa
A AGÊNCIA APRESENTA A NOVA MARCA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COOPERATIVA

 A Sicredi Progresso PR/SP
reinaugurou sua nova agência
em Nova Santa Rosa nesta se-
gunda-feira, em um café da ma-
nhã para conselhos, diretorias,
colaboradores e convidados. O
prefeito municipal, Norberto
Pinz, marcou presença e enal-
teceu a presença do Sicredi na
comunidade. Também presti-
giou o evento, o ex-presidente
da cooperativa e santa-rosen-
se, Kurt Modes.

Cirio Kunzler, atual presiden-
te, destacou o importante mo-
mento vivido pela cooperativa
como um todo. “Estamos muito
satisfeitos com os resultados da
cooperativa e isso faz com que
tenhamos condição de investir em
novas estruturas, na moderniza-
ção das agências, tudo com o
objetivo de satisfazer e melhor
atender as demandas dos sóci-
os. O que entregamos hoje é um
presente para Nova Santa Rosa,

nos seus 42 anos”, comemora.
A agência apresenta um pro-

jeto renovado e a nova marca do
Sicredi, desenvolvida com o ob-
jetivo principal de reposicionar o
Sicredi com foco na presença
nacional, com atuação regional e,
consequentemente, na categoria
de instituições financeiras coope-
rativas no Brasil.

Com infraestrutura ampla,
moderna e adaptada para rece-
ber os associados com necessi-
dades especiais, a agência tem o
número de máquinas da sala de
auto atendimento aumentado,
além do atendimento exclusivo e
segmentado para pessoa física,
jurídica e agronegócio.

Para o gerente, Vanderlei
Andre Hertz, a repaginação do
ambiente só foi possível porque
os munícipes, em especial os as-
sociados, acreditam na coope-
rativa. Ele complementa que
quando o associado “concentra

suas movimentações financeiras
na cooperativa, cresce a coope-
rativa, cresce o associado e

 Equipe da Sicredi Progresso
PR/SP, agência de Nova

Santa Rosa na data de
reinauguração

 DIVULGAÇÃO

cresce a comunidade, pois o Si-
credi gera um ciclo econômico
e social virtuoso”.
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Realizada formatura do Curso de Preparação
de Adolescentes para o Mercado de Trabalho

O EVENTO ACONTECEU NA CASA DA AMIZADE EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Foi realizada no último dia (25),

na Casa da Amizade, em Mare-
chal Cândido Rondon, a cerimô-
nia de formatura do Curso de
Preparação de Adolescentes para
o Mercado de Trabalho.

Estiveram presentes, pais,
amigos e autoridades, entre eles
Lucas Leon De Aguero Tessaro,
representando o Juiz de Direito
da Vara de Infância e Juventude,
Dr. Renato Cigerza, presidente do
Rotary Club Marechal Cândido
Rondon, Marcio da Mota; geren-
te do setor de Gestão de Pesso-
as do Sicredi, Rodinei Azevedo;
gerente de Recursos Humanos
da Copagril de Marechal Rondon,
Nilvo Kuhler; e a psicóloga do
Serviço de Apoio à Infância e Ju-
ventude, Romilda Guilland.

O curso foi realizado pela
Vara da Família, Vara da Infância
e Juventude da comarca de Ma-
rechal Cândido Rondon, ideali-
zado e executado pela analista
judiciária, psicóloga Romilda e

contou com o apoio do Rotarty
Club de Marechal Cândido Ron-
don. Carlos Alberto Rodrigues e
Romeu Saatkamp auxiliaram nas
atividades. O espaço físico para
realização do curso foi cedido
pela Associação de Recuperação
de Alcoólatras (ARA). A Sicredi
Oeste PR e Senac cederam os
palestrantes. A Cooperativa Co-
pagril, a Hidráulica MHF, Chape-
ação Lata Velha, Indústria
Bonkoski e outras empresas con-
trataram os adolescentes que
aderiram o curso.

Foram selecionados 20 ado-
lescentes, 14 iniciaram o curso e
apenas oito o concluíram.

Para auxiliar os adolescentes
faz-se necessário repensar a de-
finição das ações das medidas
socioeducativas com o objetivo
de produzir novos padrões de
socialização que os auxiliem a in-
gressar no mercado de trabalho.

Na ocasião, as autoridades
agradeceram a psicóloga Ro-

milda pelo trabalho e dedica-
ção e prestaram homenagens
aos formandos.

A psicóloga se emocionou ao
falar da finalização desta etapa.
De acordo com ela “Cada um dos
adolescentes têm a sua história e
seus sonhos e a partir deste pro-

 O primeiro ciclo de capacita-
ção com a Rede de Proteção de
Atendimento a Criança e ao Ado-
lescente ocorreu na semana pas-
sada, no dia 26, em Mercedes.

jeto, devido à confiança dos par-
ceiros, várias possibilidades es-
tão abertas aos participantes”.

De acordo com os pais e os
próprios adolescentes, “partici-
par do curso foi gratificante. Ele
possibilitou a aquisição de co-
nhecimento, apoio psicológico

e técnico para ter oportunida-
de de iniciar a carreira profissi-
onal”, enalteceram.

Após as homenagens, hou-
ve a entrega de certificados e
a palavra final do pastor Wan-
derley Olivo, que foi o mestre
da cerimônia.

Mercedes realiza capacitação com a Rede de Proteção
de Atendimento a Criança e ao Adolescente

O encontro foi realizado no
Cras pela Secretaria de Assistên-
cia Social, juntamente com o Con-
selho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e o

Centro de Referência Especializa-
do de Assistência Social (Creas).

Com o tema “A importância do
Fortalecimento da Rede Munici-
pal de Proteção aos Diretos da
Criança e do Adolescente”, o
evento teve como facilitadoras a
Mestre e Assistente Social Susa-
na Medeiros Dal Molin e a Espe-
cialista e Pedagoga Paula Borto-
lozo Boaventura.

Programadas para ocorrerem
em quatro etapas, com carga ho-
rária de duas horas, as capacitações
tem como objetivo garantir o forta-
lecimento, a manutenção e a me-
lhoria da qualidade dos serviços ofe-
recidos pela rede de proteção.

Os próximos encontros vão
ter como tema a criação de pro-
tocolos e fluxos de atendimento,
autores de violência. E discutirão
quem atender, além de tratar a
respeito da implantação de ações
específicas para o atendimento
aos autores de violência.

Encontro de capacitação sobre a proteção
aos Diretos da Criança e Adolescentes

ocorreu em Mercedes na semana passada
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 Os adolescentes também agradeceram a oportunidade de fazer o curso
(Divulgação de foto autorizada pela mãe da adolescente)

MARIANA HELFENSTEIN ROSA
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Aconteceu na tarde do último
dia 26, em Quatro Pontes, a reu-
nião sobre a importância e reati-
vação do Conseg – Conselho
Comunitário de Segurança.

O presidente da Aciquap Dio-
go Borchert procedeu com a aber-
tura da reunião, e contou com a
presença do tesoureiro da Aciquap
Marlon Lermen, do capitão Valmir
de Souza PM PR, coronel Welyng-
ton Alves da Rosa (secretário de
Segurança e Trânsito de Marechal
Cândido Rondon), Ubirati Jorge
Gheller, investigador de polícia de
Marechal Cândido Rondon, sargen-
to Dionir Luiz Briesch comandante
do destacamento da PM de Qua-
tro Pontes, prefeito João Laufer, Pau-
lo Brandt representante da Câmara
Municipal e demais autoridades das
entidades do município.

Aciquap realiza reunião para reativação
do Conseg em Quatro Pontes

A INICIATIVA TEVE O APOIO DAS AUTORIDADES PRESENTES

As autoridades militares fala-
ram sobre a importância da re-
ativação do Conseg para forta-
lecer a segurança e estreitar os
laços entre população e a polí-
cia. O prefeito João Laufer
apoiou a iniciativa da Aciquap.

O presidente da Aciquap co-
mentou da importância de todas
as entidades trabalharem juntas
para que o Conseg tenha um bom
desenvolvimento e repassou as fi-
chas cadastrais para os interessa-
dos em fazer parte da diretoria.

 Atenção
Primária
à Saúde

Médicos e enfermeiros que
prestam atendimento nas
Unidades Estratégia Saúde

da Família de Marechal
Cândido Rondon, estão

participando de uma
capacitação referente à

estratificação de risco de
hipertensos e diabéticos. O

primeiro encontro foi
realizado no último dia 23. O
segundo será no dia 07 e o
último no próximo dia 21. O

objetivo é organizar a
assistência da rede de

atenção à saúde de usuários
com condições crônicas.

Aqueles que não puderam se
fazer presente e que queiram fa-
zer parte da diretoria podem se
deslocar à Aciquap até o próxi-
mo dia 12 para protocolar a cha-
pa. A eleição será no dia 16 de
Maio, às 13h30 na Aciquap.

 A reativação do Conseg fortalece a segurança do município

DIVULGAÇÃO
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Copo cheio, mas com qualidade!
 Nos últimos anos é impossível deixar de re-

parar na mudança que ocorreu no setor de bebi-
das nas prateleiras dos supermercados: onde há
10 anos só existiam as marcas mais tradicionais
de cerveja, começaram a surgir rótulos diferen-
tes. Desde cervejas especiais importadas até cer-
vejas artesanais produzidas cada vez em maior
quantidade aqui no Brasil.

Dados divulgados pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (MAPA) apontam um
crescimento de 37,7% no número de cervejarias
registradas no Brasil em 2017 comparado a 2016.

Mas, antes de virar um negócio, geralmente
essas cervejarias começam como uma brincadei-
ra ou hobby, no quintal de casa, fabricando a le-
gítima cerveja artesanal, ou de panela. Produzir a
própria cerveja em casa liberta o artesão que existe
dentro de cada um.

Para esses dedicados apreciadores, não bas-
ta entrar em uma loja e comprar uma garrafa. A
graça está em fazer a própria cerveja, um proce-
dimento que dura muitas horas. Segundo os cer-

TEM GENTE FAZENDO CERVEJA EM CASA. E CADA VEZ MAIS GENTE

vejeiros caseiros, optar pela produção artesanal
rende pelo menos dois grandes benefícios: a
curtição das horas de preparo e o sabor especi-
al, único, de quem cria.

Quem faz cerveja utilizando panelas e equi-
pamentos simples contribui para um mercado que
cresce cada vez mais, o da cerveja artesanal, tam-
bém conhecido como cerveja de panela.

Na região de Marechal Cândido Rondon a
arte de produzir cerveja em casa tem muito mais
adeptos do que se imagina. E vem crescendo.
Tanto é que, no ano passado, um concurso foi
desenvolvido pela organização da Oktoberfest,
com cerca de 20 cervejas diferentes, todas pro-
duzidas artesanalmente e, em casa.

Tem um grupo que inclusive se reúne regu-
larmente num encontro informal em que o in-
gresso é levar algumas garrafas da sua cerveja,
que será compartilhada com os participantes.
Além de uma confraternização regada a ótimas
e variadas cervejas, o encontro vira um grande
intercâmbio de informações.

 Funcionário de instituição financeira de Marechal Rondon,
Lucas Fedel começou a produzir cerveja há cerca de dois anos.
Hoje é o seu principal hobby. Ele garante que qualquer pessoa
pode se tornar um cervejeiro. Basta ter dedicação e um pouco de
investimento. “Pra fazer uma boa cerveja é preciso principal-
mente conhecer e pesquisar sobre o assunto, bem como tomar
diversas variedades pra conhecer bem os estilos”, observa.
Fedel diz que hoje está muito fácil comprar equipamentos e o
investimento vai depender muito da quantidade e da necessida-
de do cervejeiro. Equipamentos mais simples obviamente darão
mais trabalho, um pouco de automação é desejável. “Existem
kits prontos na internet e com o tempo o cervejeiro vai entenden-
do o que faz e o que não faz sentido comprar”, explica.
O cervejeiro André Carlett acrescenta que hoje existem vários
canais no Youtube e sites com conteúdo para ajudar os inician-
tes. “Para aqueles que desejam elaborar suas próprias receitas,
vão precisar de conhecimento nos diferentes tipos de malte,
lúpulo, levedura e outros ingredientes que podem ser usados na
cerveja, como frutas, cacau, mel, chás, aveia, trigo entre outros,
para chegar naquilo que é desejado”, completa.
O fundamental, conforme Andre, é ter paciência e dedicação,
pois a produção leva horas para ficar pronta e levar ao fermenta-
dor, e após isso, pode levar semanas e até meses até ter o
produto desejado.
Lucas reforça este aspecto, lembrando que após a fervura do
malte o processo todo ainda passa por três fases: fermentação,
maturação e carbonatação. “As minhas geralmente levam entre
21 a 30 dias para ficarem boas. Difícil é segurar a ansiedade,
sempre fico curioso pra saber o resultado. Mas como diz o Murilo
da Cervejaria DUM, aqueles que tiverem paciência serão
recompensados”, observa.

Lucas Fedel,
cerveja de

panela é
o hobby

das horas
de folga.

Mas, para quem quer entrar no mundo da cerveja artesanal imaginando que vai produzir a bebida a
um custo inferior às cervejas normais do mercado, está enganado. Geralmente, o custo fica bem maior.
Quem faz o alerta é Luiz Henrique Kuns: “Produzir a sua própria cerveja é mais um hobby e não uma
forma de economizar. Como sempre procuramos aperfeiçoar a cerveja e o processo de fabricação,
constantemente estamos adquirindo equipamentos de melhor qualidade, mais modernos ou que
permitam o aumento no volume da produção”.
E há também a questão da qualidade do produto final. Enquanto o uso de processos industriais
elimina grande parte da qualidade nutricional das cervejas, o modo como as cervejas artesanais ou
caseiras são produzidas garante que o líquido final mantenha um valor nutritivo muito alto, o que
também tem o seu preço. Por isso mesmo que os monges chamavam a cerveja que produziam de pão
líquido, sendo a base da sua alimentação em períodos de jejum.

Fazer cerveja em casa é um programa que reúne
amigos, desenvolve alguns talentos e, quando dá certo,
pode virar um negócio. Por isso, praticamente todo
fabricante de cerveja caseira sonha em transformar o
hobby num fonte de renda.
Empreendedorismo não falta para o jovem cervejeiro
Ronie Peres Peres. Desde que começou a conhecer
melhor o mundo da cerveja artesanal, ele passou a se
dedicar à produção artesanal.
Ronie foi justamente o vencedor do primeiro concurso
de cerveja artesanal promovido pela organização da
Oktoberfest de Marechal Rondon, em 2017. “Quando
decidi participar do concurso imaginava que poderia
vencer acreditando em uma receita não muito comum,
uma cerveja com frutas e especiarias (maracujá
alecrim)”, comentou. E foi justamente isso que
aconteceu. Ele levantou o troféu com o co-autor da
receita, o amigo Balena, que o ensinou a técnica da
cerveja artesanal.
A motivação de ter vencido o concurso levou Ronie a
sonhar mais alto. Ele já pensa em buscar uma especia-
lização na área e, quem sabe, transformar o hobby num
negócio. Mas, ele tem consciência que para isso será
necessário um alto investimento.
O sonho não é à toa. O Paraná está entre os cinco estados
com maior número de fábricas de cervejas artesanais,
segundo o Ministério da Cultura, Agropecuária e Abasteci-
mento. Para se ter uma ideia, 83% das cervejarias artesa-
nais do Brasil ficam nas regiões Sul e Sudeste.
Mas, enquanto o sonho não se concretiza, as panelas
continuarão sendo agitadas nas horas de folga,
preparando aquela cerveja especial de final de semana,
pois os mestres cervejeiros mais experientes costumam
dizer que a melhor cerveja do mundo é aquela feita na
cervejaria mais perto da casa do consumidor.

Ronie Peres Peres e o amigo Balena,
vencedores do concurso de cerveja

artesanal realizado na última
Oktoberfest.

Mas, por que fazer cerveja em casa?
Poeticamente, a prática permite colocar um pouco do produtor num copo.

E também partilhá-lo com a sua família e amigos.
O rondonense André Rodrigo Carlett, que produz cerveja caseira desde

2014, diz que é muito gratificante degustar uma cerveja que você mesmo
produziu, o que exige muito carinho e dedicação. Observa que é possível
fazer a cerveja com ingredientes e processos variados e chegar no estilo
que mais lhe agrada. “Outro ponto do por que fazer cerveja artesanal é
que, com um pouco de prática, é possível fazer cervejas tão boas e até

melhores que as encontradas no mercado”.

André Carlett produz cerveja artesanal desde 2014.

Cerveja artesanal ou especial é a que leva 100% de
malte em sua composição. O que a difere da cerveja
comum é que não há milho ou outros cereais não
maltados em sua fórmula. A cerveja artesanal,
normalmente, usa apenas quatro ingredientes:
malte, lúpulo, água e fermento.
Segundo Luiz Henrique Kuns, outro rondonense que
fabrica sua própria cerveja, o que difere das cervejas
comerciais é a possibilidade de personalizar a sua
cerveja. “Mesmo quando usamos como base uma
cerveja comercial, podemos dar um toque diferente
na receita, seja mudando a espécie ou quantidade
de lúpulo, malte ou acrescentando um adjunto”,
comenta. Segundo Luiz, é possível produzir todos os
estilos de cerveja existentes no mundo com perfeição
e até criar seu próprio estilo.
Comparativamente, as cervejas artesanais apresen-
tam um aroma e sabor mais intenso e pronunciado.
São um mundo infindável de nomes, ao qual corres-
pondem características particulares: stouts, lambis,
real ales, pilsners, altbier, hefeweissen, IPA, e mais
umas dezenas de estilos.

Luiz Henrique Kuns arrolhando mais uma
leva de sua produção artesanal.

O preparo da cerveja caseira é
literalmente artesanal. Na foto, etapa de

recirculação, feita com a utilização de
uma jarra e uma escumadeira.

 que é cerveja artesanal?O

ão é baratoN

aciência e dedicaçãoP

e hobby a negócioD
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Associações de Mercedes
recebem equipamentos agrícolas

OS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FORAM DESTINADOS A CINCO ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DO MUNICÍPIO
A entrega dos implementos

agrícolas destinados às associa-
ções de moradores da Linha Gru-
ta, São Marcos, Três Irmãs, Sanga
XV de Novembro e Sanga Forqui-
lha foi realizada no último dia 27,
pela administração de Mercedes
em solenidade na Casa da Cultura.

O evento contou com a pre-
sença da prefeita Cleci Loffi, do
vice-prefeito e secretário de Saú-
de Edson Schug, secretário de
Agricultura Sebastião Kock, o de-
putado federal Dilceu Sperafico,
demais secretários municipais,
vereadores e agricultores que
representaram as associações
contempladas.

As máquinas agrícolas foram
adquiridas com recursos do Go-
verno Federal, via deputado Dil-
ceu Sperafico, em quase R$ 374
mil e da Itaipu Binacional, por

meio do Programa Cultivando
Água Boa, em mais de R$ 125 mil.

Com a verba federal foram via-
bilizados a aquisição de carretas
basculantes, pé de pato, caçambas
carregadeira traseira, arrastão, es-
palhadores de ureia, espalhador de
esterco seco, colhedoras de forra-
gens, roçadeira, roçadeira dupla e
um trator agrícola 85 CV.

Por meio dos recursos do Pro-
grama Cultivando Água Boa foram
realizadas a compra de distribui-
dores de esterco líquido e distri-
buidores de adubo orgânico.

Na oportunidade, a Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária e Meio
Ambiente realizou o repasse de
R$ 54 mil referente ao custeio do
combustível dos tratores.

As Associações de Moradores
da Linha Gruta, Sanga Forquilha e
Linha Sanga XV de Novembro fo-

ram beneficiadas com o incentivo
financeiro de R$ 12 mil e as Asso-
ciações de Moradores de São

DIVULGAÇÃO

Marcos e Três Irmãs com 9 mil.
Os valores foram definidos

por meio de levantamento reali-

zado pela Secretaria Municipal de
Agricultura quanto às horas fei-
tas nos últimos 12 meses.

As associações também foram beneficiadas com incentivo financeiro
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CONFORME NECESSIDADE OS INTEGRANTES SERÃO ENCAMINHADOS A TRATAMENTOS PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS

Pato Bragado inicia formação de
grupos de combate ao tabagismo

A Secretaria de Saúde de
Pato Bragado promoveu, no úl-
timo dia 27, no centro cultural,
o encontro inicial com fuman-
tes e suas famílias interessadas
em eliminar o vício em prol da
qualidade de vida. 

O segundo passo é dividir
grupos de pessoas para parti-
cipar de sessões com o repas-
se de informações e trocas de
experiências.

O secretário de Saúde, John
Nodari, afirmou que conforme
a necessidade individual, os in-
tegrantes serão encaminhados
para tratamento específicos
com profissionais como psicó-
loga, fisioterapeuta, enfermeiro,

médico, farmacêutica, nutricio-
nista e dentistas.

A iniciativa visa reduzir a pre-
valência de fumantes e a conse-
quente morbimortalidade relaci-
onada ao consumo de derivados
do tabaco, seguindo um modelo
no qual ações educativas, de co-
municação, de atenção à saúde,
associadas às medidas legislati-
vas e econômicas, se potenci-
alizam para prevenir a iniciação
do tabagismo, promover a ces-
sação de fumar e proteger a po-
pulação da exposição à fumaça
ambiental do tabaco. 

Interessados que não compa-
receram na reunião podem se di-
rigir à Unidade Básica de Saúde. 

No último dia 29, Nova
Santa Rosa encerrou o ciclo de
eventos alusivos aos 42 anos
do município. Na sexta-feira
(27) e no sábado (28) foi ser-
vido o Café Colonial sob res-
ponsabilidade da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana
no Brasil.

Também no sábado, hou-
ve a escolha de Miss e Mister
Terceira Idade no Clube de Ido-
sos 25 de Julho. Três casais dis-
putaram a que ficou com Ele-
nir Deak Minnikel e Selvino

 Com o objetivo de dissemi-
nar conhecimentos teóricos e
práticos a respeito do alto valor
nutricional de plantas alimentíci-
as não convencionais (panc’s), na
semana passada, foi desenvol-
vido um trabalho junto às me-
rendeiras das escolas municipais
e membros da Associação de
Produtores Orgânicos de Entre
Rios Do Oeste (Apoer).

A ação faz parte do crono-
grama de atividades da Coope-
rativa de Trabalho e Assistência
Técnica do Paraná (Biolabore),
dentro do contrato de Desen-
volvimento Rural Sustentável da
Itaipu Binacional.

Teoria e prática foram com-
partilhadas. O trabalho teve o
acompanhamento da nutricionis-
ta responsável pela merenda es-
colar em Entre Rios do Oeste,
Josiane Silva Thomas.

Receitas com banana, uso da
biomassa da banana verde, co-
ração e miolo do tronco, além
da moringa e ora-pro-nobis, fi-
zeram parte do conteúdo pro-
gramático do treinamento mi-
nistrado pela técnica da Biola-
bore Cristiani Cavilhão.

Gust. Já a faixa de Miss Sim-
patia também disputada por
três candidatas, ficou com Ere-
nita Schutz.

Encerrando as comemora-
ções, no domingo (29), dia do
aniversário, aconteceu o des-
file cívico na Avenida Horizon-
tina. Logo após o desfile foi
servido almoço com o prato
típico paleta suína assada de-
sossada e recheada, organiza-
do pelas APMF’s das escolas
municipais, dos cmeis e do
colégio estadual.

Nova Santa Rosa encerra as
comemorações dos 42 anos

 Prefeito Norberto Pinz com a primeira dama Ivone e o vencedores
do concurso Miss e Mister Terceira Idade e Miss Simpatia

 DARIO LOCH

Primeiro encontro de combate ao tabagismo realizado em Pato Bragado

 DIVULGAÇÃO

Merendeiras e produtores de Entre
Rios Do Oeste aprendem a utilizar caules

e bananas verdes na alimentação

 O treinamento foi ministrado pela técnica da Biolabore,
Cristiani Cavilhão

 DIVULGAÇÃO
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QUINTA (03)
Sandra Wagner Serra, Marlene
Adams, Emerson Oditer Zielke,
Giovane Ferreira

SEXTA (04)
Claudinei Sauter, Rosane
Schroeder, Fabio Altair Turmina

SÁBADO (05)
Adriana Seifert, Ingrid Hatleben,
Maria Kunzler, Rose Retro
Mello, Cleide Storch, Roseli
Lampert de Mello

DOMINGO (06)
Maikel Rönnau, Priscila Heinz,
Evandro Zelenski, Eduardo Lage,
Juliana Witczak, Nelda
Hickmann, Sy Kuntz, Ivone
Nordman

SEGUNDA (07)
Deisi Deisi Meert, Suzete Tiburi
Maineri, Lariessa Mergener
Lang

TERÇA (08)
Rejane Quinot Freitag, Andrieli
Caroline, Trycia Port

QUARTA (09)
Norberto Pinz, Rosane Schroder,
Sheyla ZS Souza, Fabiana
Kerkhoven

Aniversariantes
  da Semana
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3 de maio de 2018

Curso de Assistente Fiscal
Nos dia 08 e 09 de maio, a Associação Comercial e Empresarial de
Marechal Cândido Rondon (Acimacar) em parceria com o Sicoob,
realiza o curso Assistente Fiscal - Formação e Atualização, com a
instrutora Daniele Corbari. O treinamento acontece das 19 às 23
horas, na Sala de Treinamentos da Acimacar. Mais informações

podem ser obtidas pelo fone 3284-5704, com Josiane.

O Prefeito de Nova Santa Rosa,
Norberto Pinz acompanhado da
esposa Ivone Pinz.  Norberto
estreia idade nova na próxima
quarta-feira, dia 09.

DÁRIO LOCH

Vereador Valdir
Port, o Portinho

com a esposa
Trycia Port. Ela

estreia idade
nova no dia 07

de maio

Marcando presença no concurso Miss e Mister Terceira Idade de Nova Santa Rosa,
sábado (28), o gerente do Sicredi Vanderlei Hertz e a esposa Cleide.

Sempre marcando presença nos eventos da região o deputado estadual Ademir
Bier e a esposa Roseli.

 Parabéns para Micaely Fernanda Gross de Quatro
Pontes pelos 15 anos comemorados no último dia
01. Homenagem dos familiares e amigos e de toda

equipe da Karin Fotografias.

O tim-tim de hoje (03) vai para Sandra Wagner Serra que comemora mais um ano
de vida. Na foto ela está acompanhada do marido, Romildo Serra.

 Bom Negócio
Paraná

Estão abertas as inscrições
para o curso gratuito Bom

Negócio Paraná que inicia
nova turma em 14 de maio. As

inscrições podem ser realizadas
até o primeiro dia do curso,

junto ao Ponto de Atendimento
do Sebrae, da Associação

Comercial e Empresarial de
Marechal Cândido Rondon

(Acimacar), ou diretamente no
Módulo Empresarial da
Secretaria de Indústria,
Comércio e Turismo, na

prefeitura. O curso possibilita a
capacitação de micro e

pequenos empresários para
uma atuação mais assertiva e

produtiva na empresa.

Maratona Cultural ACJC
A primeira etapa da Maratona Cultural da Associação dos Comitês de Jovens da Copagril (ACJC) foi

realizada no sábado (28), no Centro Cultural de Pato Bragado, e superou a expectativa de público dos
organizadores. Os presentes acompanharam as apresentações de poesia e teatro feitas pelos comitês.

A próxima etapa da Maratona Cultural está agendada para o dia 21 de julho, na Linha Palmital, em
Marechal Cândido Rondon, quando os comitês farão apresentações de música e dança.

Wesley e Bruna trocaram o
famoso “sim” no dia 21 de

abril. Belo registro da Foto
Eli de Mercedes.
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Semana de acontecimentos inesquecíveis.
A vida te oferece energia extra e muita fé.
Momento de resultados que te ajudam a
ajustar a rota e situações que deixam
muito claro se você está – ou não – no
caminho certo.

Momento ideal para avaliar sua vida. Se-
mana para olhar pra suas questões pes-
soais, para viver mais intensamente o
amor, para ter mais prazer na vida. É hora
de ouvir sua intuição e seguir muito mais
seu coração.

É pra ser um momento mais leve. Assun-
tos familiares ou afetivos podem correr
de forma mais amarrada. Foco no que
quer. Invista em seus projetos, sem pensar
tanto no que os outros acham disso. Cui-
de das finanças.

Organize-se bem. Tenha as pessoas cer-
tas por perto, use mais a criatividade.
Ouça também os outros. É importante
repensar questões internas. Faça algumas
mudanças rumo ao seu destino, e se apro-
funde mais no que está funcionando.

Você pode tomar decisões importantes e
fazer mudanças em sua vida. Período de
leveza e alegria no amor, de encontros
marcantes e fluidez nas relações. Mas é
importante olhar com atenção e respon-
sabilidade para os assuntos materiais.

Se estiver cansado de alguma situação,
saiba que isso está prestes a passar. Se-
mana importante para reorganizar todo
contexto família x trabalho, vida pessoal
x vida social, o que você quer x o que os
outros esperam de você.

Apesar de tanta coisa parecer difícil, é um
momento especial, de organização de
vida, mudanças de hábitos. Tenha atitu-
des que melhorem sua vida e saúde. En-
contre seu ritmo, seus prazeres, seu tem-
po, sua alegria de viver.

Momento de mudanças. Portas se
abrem diante de você. Essa é pra ser
uma fase mais leve, mais diversa e
mais divertida. Pra fazer coisas novas,
se soltar, ser feliz na vida. Com muito
foco pro amor.

Fale o que está sentindo. Isso pode trazer
alívio e abrir portas. Abra-se para olhar a
vida com mais coragem e amor. Período
profissionalmente próspero. Leve a sério
suas vontades, criatividade e intuição.
Deixe as coisas fluírem.

Permita-se sentir, se entregar, viver. Exis-
te um foco em questões pessoais, amor,
um transbordamento emocional total.
Dias de intensa sexualidade, mais inti-
midade no amor. No trabalho, não for-
ce a barra.

Hora de olhar com mais carinho, coragem
e otimismo para seus projetos. Conecte-
se com as pessoas certas. Saiba quem te
ajuda e deve estar com você nesse mo-
mento significativo no dia a dia e no tra-
balho. Encare as tensões familiares.

É hora de rever e dar mais atenção aos seus
sonhos e projetos. Ótimos dias para pro-
gramas familiares e para receber amigos
em casa. Mas é fundamental cuidar bem
do dinheiro e só gastar com o que já estava
previamente planejado e organizado.

HORÓSCOPO

culinária
 Rolos caseiros de canela

No teste de admissão o psicólogo
pede aos candidatos: 

- Conte até dez. 
- Dez, nove, oito, sete, seis, cinco,

quatro, três, dois, um, diz o
primeiro .  

- Por que contou de trás pra
frente? 

- É que eu trabalhava na Nasa. 
- Está reprovado. Próximo!

- Um, três, cinco, sete, nove, dois,
quatro, seis, oito, dez. 

- Por que contou primeiro os
ímpares e depois os pares? 

- Eu trabalhava como carteiro .  
- Está reprovado.

 O homem leva o filho ao pediatra:
      -  Doutor, meu filho já está com seis meses e

ainda não abriu os olhos.
      O doutor, sem compaixão:

      - Acho que é você, que tem de abrir os
olhos, meu amigo. Esse garoto é filho de japonês!

 Canela em pó
 Pão de forma
 Chocolate

    cremoso
 Manteiga
 Açúcar IN

GR
ED

IE
N

TE
S:
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MODO DE PREPARO:
 Corte a borda do pão

de forma e cada fatia em
dois retângulos.

 Passe um rolo de massas
sobre o pão e espalhe 
chocolate cremoso

 Sobre o chocolate,
polvilhe açúcar e canela

 Enrole os pães
 Unte os rolinhos com

manteiga e volte a polvilhar
com açúcar e canela 

 Asse por alguns
minutos e saboreie quente

Entra o próximo:  
-1,2,3,4,5,6,7,8 e

1,2,3,4,5,6,7,8
- Por que contou só até oito?

- Eu era dançarino.
Antes de ouvir o próximo

candidato o psicólogo pergunta:
- O que fazia em seu emprego

anterior? 
- Eu era estagiário. Fazia

faculdade. 
- Excelente. Pode contar até

dez? 
- Claro. Ás, dois, três, quatro,

cinco, seis, sete, dama, valete e
rei. Truco!

Qual a diferença entre catástrofe e tragédia?
- Catástrofe é quando a mamãe vai com a família fazer

um cruzeiro pelo Atlântico e o navio afunda.
- Tragédia é quando você fica sabendo que o único

sobrevivente foi a sua sogra! 
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Zica x câncer
O zika poderá ser usado como terapia porque as mesmas células
que ele gosta de atacar em fetos estão presentes em alguns tumores.
Pesquisadores testaram em camundongos que receberam células
humanas e dois cânceres mais comuns em crianças. O zika fez o
tumor desaparecer em 9 cobaias e teve efeitos positivos quando o
câncer se espalha para o restante do organismo.

Dobras no cérebro
Testes identificaram com 80% de precisão que a interação
entre as dobras do cérebro podem ser usadas para identificar
pacientes com maior risco para a psicose. Pacientes com
estado psicótico inicial e aqueles com risco aumentado
apresentam integração reduzida entre os dobramentos. A
detecção precoce aumenta as chances de tratamento eficaz e
ainda não possui exames disponíveis para identificar quem
tem mais chance de desenvolver a condição.

Amarga o coração
Pode ser prejudicial à saúde o consumo excessivo de açúcar,
tanto na sua forma direta para adoçar sucos, leite, café e chá,
como em refrigerantes, chocolates, biscoitos e alimentos
industrializados em geral. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
recomenda um máximo de 25 gramas diárias, o equivalente a
cerca de duas colheres de sopa. Ao patrocinar o ganho de peso,
o açúcar prejudica a saúde cardiovascular.

Genérico para hipertensão
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a
comercialização do genérico perindopril erbumina combinado
com indapamida, da farmacêutica EMS. A droga contra a
hipertensão promete ajudar os pacientes, principalmente
considerando os custos. Eles têm qualidade, eficácia e segurança
comprovadas e preços no mínimo 35% menores do que os dos
medicamentos de referência.

Perigo ou charme?
Na maioria dos casos, as pintas são apenas charmosas. O
problema é que, às vezes, elas revelam um câncer – ou mesmo
o melanoma, um tipo menos comum, porém mais mortal de tumor
de pele. Uma pinta normal não sofre modificações. As
potencialmente malignas são as que surgem do nada e crescem
em pouco tempo, possuem mais de uma cor, tonalidades muito
negras e mudam de forma e contorno.

Lentes proibidas
Não se deve usar lente de contato, seja corretiva ou estética,
sem procurar um oftalmologista.   Imagine o risco de comprar
um produto desses que sequer tem registro na Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), como é o caso das Lentes de
Contato Coloridas Nipon Cosplay, que foram proibidas
recentemente por esse motivo. A pigmentação delas pode
favorecer infecções e outros males.

ESSA VERSÃO
GANGLIONAR É UMA

APRESENTAÇÃO MAIS
RARA DA TUBERCULOSE

Tuberculose ganglionar:

A tuberculose ganglionar
pode se desenvolver devido
a uma baixa na imunidade.
Comer mal, não ter o
descanso necessário e o
próprio aumento do estresse
podem reativar a bactéria
incubada.

ausasC

 No passado, a tuberculose provocou a
morte de grandes poetas românticos dos
séculos 19 e 20, como Castro Alves e Álvares
de Azevedo tornando-se conhecida como
mal do século ou a doença dos poetas. O
que muitos não sabem é que a doença ainda
está viva e continua fazendo milhões de
vítimas rivalizando com a Aids.

O bacilo de Koch, bactéria que origina a
tuberculose, se manifesta no pulmão, coração, pleura
e também nos gânglios.

A tuberculose atinge 6 milhões de pessoas e mata
1 milhão por ano em todo o mundo. No Brasil, a
cada ano são notificados cerca de 70 mil novos casos
e 4,5 mil mortes.

 é contagiosa e
tem baixa

chance de morte

não

Inalação de gotículas contami-
nadas pelo bacilo de Koch
através da tosse, espirro ou fala.

ransmissãoT

Por serem inespecíficos,
muitos confundem este
quadro com o cansaço e a
correria do dia a dia.
Febre baixa
Tosse seca e contínua
Cansaço
Falta de apetite
Suor excessivo

intomasS
No diagnóstico são utiliza-
dos os seguintes exames:
baciloscopia, teste rápido
molecular para tuberculose
e cultura para micobactéria,
além de exames de imagem.

iagnósticoD

O tratamento do tipo ganglionar é o mesmo da tuberculose
comum, com antibióticos durante pelo menos seis meses, porque
se nem todas as bactérias forem atingidas pelo antibiótico, podem
surgir cepas resistentes. Tuberculose tem cura, mas  a prescrição
do médico deve ser seguida rigorosamente.

em curaT

A principal maneira de prevenir a tuberculose em crianças é
com a vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin), ofertada
gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS). Normalmen-
te já administrada para os bebês na maternidade, com 48
horas de vida, e faz parte do calendário público de vacinação.

 revençãoP

DIVULGAÇÃO
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MARECHAL
RONDON VAI À
PATO BRANCO E
NOVA SANTA
ROSA À ENTRE
RIOS DO OESTE

Disputas pela Bronze e pela
Ouro do Paranaense seguem
a partir de sábado na região

 Neste final de semana as
equipes da região disputam
mais uma rodada do Campeo-
nato Paranaense de Futsal. Pela
Chave Bronze, no sábado (05),
em Entre Rios do Oeste, o time
da casa recebe o Nova Santa
Rosa e em Quedas do Iguaçu
ocorre a disputa entre o Que-
das e Marechal Rondon.

Pela Ouro, na próxima terça-
feira (08), em Pato Branco, a Co-
pagril enfrenta o Pato Futsal.

Já pela Liga Nacional, após vi-
tória sobre o Shouse, por 6 a 1, a

Copagril enfrenta amanhã (04) o
Inteli no Ginásio Ney Braga e já pode
contar com o ala Eduardo Jabá que
está retornando a equipe.

 Durante o intervalo do jogo
contra o Shouse, torcedores

comemoraram o retorno do
ala Eduardo Jabá

IMPRENSA

Em Marechal Cândido Ron-
don, estão sendo ajustados des-
de a última sexta-feira (27), os
detalhes da 2ª Olímpiada Esco-
lar Municipal edição 2018. O
encontro, realizado nas depen-
dências da Secretaria de Espor-
te e Lazer, contou com a presen-
ça dos representantes de colé-
gios estaduais e particulares.

2ª Olímpiada Escolar Municipal
2018 acontecerá em agosto

em Marechal Rondon
A Olimpíada será realizada

durante uma semana, com o iní-
cio das modalidades coletivas
no dia 13 de agosto.

Na ocasião, a Secretaria de
Esporte e Lazer realizou a en-
trega de kits esportivos para as
escolas. Os materiais foram do-
ados pelo governo do estado
do Paraná.

DIVULGAÇÃO

As escolas receberam kits esportivos
doados pelo governo do Paraná
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Atletas rondonenses de tênis de
mesa recebem uniformes oficiais

A PRÓXIMA DISPUTA
QUE PARTICIPARÃO É
VÁLIDA PELA 2ª FASE
DO CAMPEONATO
PARANAENSE DE
TÊNIS DE MESA

 Os atletas de tênis de mesa
que representam Marechal Cân-
dido Rondon no Campeonato
Paranaense receberam os unifor-
mes oficiais, no último dia 26. A
ação aconteceu por meio de uma
parceria entre a prefeitura ron-
donense e a Associação Atlética

e Cultural Copagril (AACC). 
Estiveram presentes, o secretá-

rio de Esporte e Lazer, Cristiano
Metzner (Suko), o diretor de espor-
tes da pasta, Diogo Schneider (Bo-
lha), Laércio José Wischneski e Fábio
Michel Lizzoni, representando a
AACC e os membros do departa-
mento esportivo de tênis de mesa.

Os Atletas da AACC/PM MCR
já participaram das 1ª e 2ª eta-
pas do Campeonato Paranaense
de Tênis de Mesa.  A próxima
será nos dias 5 e 6 de maio, em
São José dos Pinhais.

2ª etapa do Torneio de Pesca
Esportiva do Tucunaré e Expo-Pesca
acontece neste final de semana
A Adetur, Agência de Desenvolvimento Turístico da Região Cata-

ratas e Caminhos, realiza neste final de semana, 05 e 06 de maio,
juntamente com as associações e entidades de pesca esportiva na
região, o 2º Ranking Regional de Pesca Esportiva no Lago de Itaipu.

A iniciativa conta com o patrocínio da Itaipu Binacional e apoio
técnico do curso de Engenharia de Pesca, da Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná – Unioeste, campus de Toledo. O evento
acontecerá em Santa Helena.

As inscrições pelo site www.adeturcataratasecaminhos.org.br/
pescaesportiva terminam hoje (03) e custam R$ 200,00 por equipe.

Os participantes poderão se revezar nas demais etapas do
evento ao longo do Ranking Regional. A premiação será para
as 10 primeiras equipes. Para as três primeiras equipes haverá
premiação em dinheiro. Também é possível se inscrever no
sábado (06), pessoalmente.

 A entrega da premiação da
3ª edição do Campeonato Muni-
cipal de Handebol de Mercedes
foi realizada na noite do último
dia 25 na Associação dos Servi-

dos Públicos Municipais (Asseme).
Estiveram presentes a Prefeitas

Cleci Loffi, o Secretário de Esporte,
Lazer e Turismo Edson Vilar, Desen-
volvimento Econômico Sérgio Pau-

lino Groff, professor, atletas, pais
convidados e patrocinadores.

Além da entrega de troféus e
medalhas, foi realizada a revela-
ção dos artilheiros e atletas que
se destacaram no campeonato.

Na ocasião, a prefeita anunciou os
investimentos na área do esporte,
obras importantes como a ampliação
do Ginásio de Esportes Elvio Frey, a
implantação da quadra sintética e a
liberação do edital para construção da
quadra de areia no Lago Municipal.

Na categoria masculina, a equi-
pe campeã foi Ponto da Informáti-
ca/Móveis Biolar. E na categoria fe-
minina, Suprema/Sandro Móveis

 Mercedes premia campeões municipais do handebol

Equipe Suprema/Sandro
Móveis, campeã de handebol

na categoria feminina
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  Os atletas representam Marechal Cândido Rondon em diversas disputas estaduais
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Receita Federal lança Operação
Muralha no oeste do Paraná

FOI MONTADA UMA BARREIRA DE FISCALIZAÇÃO NA PRAÇA DE PEDÁGIO DE SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR
 Desde o último dia 30 está

em andamento a Operação Mu-
ralha, na praça de pedágio em
São Miguel do Iguaçu. A opera-
ção tem como objetivo o com-
bate ao contrabando, descami-
nho e outros crimes de fronteira,
tais como tráfico de drogas, ar-
mas, munições e medicamentos.

A Operação Muralha contará
com a participação da Receita
Federal, da Polícia Federal, Polí-
cia Rodoviária Federal, Exército,
Marinha, Aeronáutica, Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renová-
veis (IBAMA), Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT),
Agência Brasileira de Inteligência
(ABIN), Secretaria de Segurança
Pública do Paraná (Polícia Militar
do Paraná /14 BPM /BPFRON),
Polícia Civil e Departamento de
Inteligência do Estado do Paraná
– DIEP) e Ministério Público Esta-
dual. Além disso, haverá o apoio

de scanners e equipes com cães
farejadores.

As ações serão desenvolvidas
na barreira fixa montada próxi-
ma ao pedágio de São Miguel do
Iguaçu, com revezamento de
equipes 24 horas por dia, e nas
estradas vicinais, lago do reser-
vatório de Itaipu e Rio Paraná
através de incursões das equipes
volantes de prontidão.

Essa iniciativa está inserida no
âmbito do Programa de Prote-
ção Integrada de Fronteiras (Ppif),
instituído pelo Decreto nº 8.903/
2016 e tem como diretrizes a atu-
ação integrada e coordenada
dos órgãos de segurança e de
fiscalizações atuantes nas frontei-
ras, e como foco, o fortalecimen-
to da prevenção, do controle, da
fiscalização e da repressão aos
delitos transfronteiriços, como
contrabando, descaminho, tráfi-
co de drogas, armas e medica-
mentos, entre outros.

Membros da Associação
das Empresas de Tecnologia da
Informação e Comunicação do
Oeste do Paraná (Iguassu-IT), se
reuniram em Cascavel, para a
Assembleia Geral Ordinária
(AGO), da entidade. Na pauta
esteve a apreciação e votação
de proposta de alteração no
Estatuto Social, aprovação de
contas do exercício de 01 de ja-
neiro de 2017 à 26 abril de 2018,
eleição e posse da nova dire-
toria e conselho fiscal, além de
indicação dos membros do
conselho de administração e
assuntos gerais.

A assembleia reordenou a di-
retoria da Iguassu-IT que tem
como presidente, Roberto Carlos
Carpes; vice-presidente, William
Fernando Merlotto; tesoureiro,

O Partido Pátria Livre (PPL)
programou para hoje (03) um

encontro para a oficialização da
comissão provisória municipal
em Marechal Cândido Rondon.
O encontro está programado

para as 19h30, na Associação da
Policia Militar Vale do Sol, e é

aberto a todos os simpatizantes.
Além da oficialização da comis-

são provisória do PPL, o encontro
servirá para a entrega do abaixo-

assinado para reabertura do
Hospital Fumagalli, e uma conver-

sa com o deputado estadual
Marcio Pacheco, maior expoente

da sigla na região oeste.
A presidente da comissão provi-

sória é a Cabo Roseli, que destaca
a possibilidade de Marechal

contar com mais um representan-
te na Assembleia Legislativa.

Nilmar João dos Santos; secretá-
ria, Diana Gubert Spohn; vogal,
Edilson José Martins.

No conselho consultivo estão
Nérisson da Silva Leonhart, Ger-
son Jair Froenhere, Leandro Sca-
labrin. E no conselho de adminis-
tração, Anderson Biasi, Sidnei Pru-
inelli, Siro Canabarro, Marcio Pi-
nheiro e Adélio de Souza Conter.

No conselho fiscal estão,
Ademar Bayer, Vilmar Osni Rho-
den, Ricardo Luiz Vicari, Jorge
Luis Ribeiro Antunes, Kleiton
Marchi Prudente Souza e Alan
Alves da Silva.

Na mesma ocasião, houve
mudanças no estatuto da associ-
ação. Dentre elas está a possibi-
lidade de inclusão no quadro de
associados, empreendimentos de
outros setores, além de microem-
preendedores individuais (Meis),
e pessoas físicas com interesses
em tecnologia da informação e
comunicação.

 Comissão
provisória do

PPL será
oficializada hoje

em Marechal

Empossada nova
diretoria da Iguassu-IT

 Roberto Carlos
Carpes é o diretor da

Iguassu-IT

INTERNET
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Unidades de Saúde
rondonenses recebem novas
placas de identificação

A AÇÃO VISA O FORTALECIMENTO E A QUALIFICAÇÃO DAS UNIDADES
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

SÚMULAS DE RENOVAÇÃO
MARCIOS RIEGER, torna publico que irá requerer ao IAP a Renovação da Licença de
Operação de atividade Avicultura, instalada no Lote Rural nº 177/178/AEA/B, do 22º períme-
tro, Zona Rural, Pato Bragado.

SÚMULAS DE LICENÇA
MARICOS RIEGER, torna publico que recebeu do IAP a da Licença de Operação de
atividade Avicultura, instalada no Lote Rural nº 177/178/AEA/B, do 22º perímetro, Zona Rural,
Pato Bragado.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
HENRIQUE WOZINSKI torna público que recebeu do IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO
para o empreendimento de SUINOCULTURA no sistema de terminação para 1.000 suinos,
localizado no LR 54/55 Per. 45 - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
HENRIQUE WOZINSKI torna público que irá requerer ao IAP a RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA no sistema de
terminação para 1.000 suinos, localizado no LR 54/55 Per. 45 - Município de Entre Rios do
Oeste – Pr.
Dados para Nota Fiscal:
Nome: Henrique Wozinski R$ 40,00
CPF: 225.624.439-34
Endereço: Linha Volta Gaúcha - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AMPLIAÇÃO
ARTUR VOGT torna público que recebeu ao IAP a LICENÇA DE INSTALAÇÃO - AMPLI-
AÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA para mais 240 matrizes no sistema de
UPL, localizado no LR 80 Linha Vista Alegre - Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO
ARTUR VOGT torna público que irá requerer ao IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO - AMPLIA-
ÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA para mais 240 matrizes no sistema de UPL,
localizado no LR 80 Linha Vista Alegre - Município de Entre Rios do Oeste – Pr
Dados para Nota Fiscal:
Nome: Artur Vogt R$ 40,00
CPF: 026.566.479-91
Endereço: Linha Vista Alegre - Entre Rios do Oeste

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SANTOS NOE PIONER torna público que irá requerer ao IAP a RENOVAÇÃO DA LICEN-
ÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA no sistema de terminação
para 600 suinos, localizado no LR 72-A Per. 46 - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.
Dados para Nota Fiscal:
Nome: Santos Noé Pioner R$ 20,00
CPF: 969.035.709-34
Endereço: Linha Vista Alegre - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO
GENÉSIO BACKES e JEFERSOSN BACKES tornam público que irão requerer ao IAP a
LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocultura Terminação –
1000 animais localizado no LR 93 Per. 46 Linha Divisa – Município de Entre Rios do Oeste – Pr
Dados para Nota Fiscal:
Nome: Genésio Backes R$ 20,00
CPF: 550.731.741-00
Endereço: Linha Divisa - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Adriana Stallbaum, torna público, que recebeu do IAP, Licença Ambiental Simplificada, para
Empreendimento de Avicultura, porte pequeno, com validade até 03/10/2018, implantada na
Saída para Marechal Cândido Rondon, Município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Adriana Stallbaum, torna público, que requereu ao IAP, Renovação de Licença Ambiental
Simplificada, para Empreendimento de Avicultura, porte pequeno, implantado na Saída para
Marechal Cândido Rondon, Município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Luiz Carlos Rupolo torna público que irá requer ao IAP, Renovação da Licença de Operação
para Suinocultura –sistema UPL, implantada no lote rural N°95/96-A, do 37°Perímetro , linha
Campo Salles, Distrito de Margarida. Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JAIR ADELAR BRUN e SERGIO ADELAR BRUN tornam público irão requerer ao IAP a
RENOVAÇÃO DA
LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINOCULTURA no sistema de
Crechário para 6.000 leitões, localizado no LR 57-A – Linha Boa Esperança Município de Entre
Rios do Oeste – Pr.
Dados para Nota Fiscal:
Nome: Jair Adelar brun R$ 20,00
CPF: 829.373.389-98
Endereço: Av. Amazonas s/n - Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

 As unidades de saúde de
Marechal Cândido Rondon estão
recebendo novas placas de iden-
tificação. São totens que permi-
tem uma rápida visualização, por
parte dos munícipes, dos progra-
mas de saúde existentes, além da
identificação das salas e dos ser-
viços prestados pelas unidades.

De acordo com a secretária
de Saúde, Marciane Specht, todo
o material foi elaborado confor-
me os parâmetros exigidos pelo
governo do estado do Paraná,
que objetiva com a ação, a me-
lhora do ambiente e das estrutu-
ras físicas, pensando em um me-
lhor atendimento.  Os novos totens permitem rápida visualização e

identificação de serviços

 DIVULGAÇÃO

 Conhecido por ser um
evento que resgata a cultura ga-
úcha, na última terça-feira (01),
aconteceu o 11º Encontro de
Gaiteiros no sítio da família
Borchert no interior de Quatro
Pontes. Os idealizadores do
evento são Fernandinho Bor-
chert e a esposa Helena.

Dentre tantos, estiveram pre-
sentes o campeão de gaita de
Vacaria-RS, Jacinir Fiori; o pro-
fessor de gaita conhecido entre
os músicos gaúchos, Carlinhos
Pastre; o jovem “Jaci”, que con-
quistou diversos campeonatos
importantes.

 Já começou a primeira eta-
pa da campanha de vacinação
contra febre aftosa 2018. Até
31 de maio, deverão ser vaci-
nados 200 milhões de bovinos
e búfalos da maioria dos esta-
dos brasileiros, além do Dis-
trito Federal.

Os criadores do Paraná de-
vem vacinar os animais com até

11ª edição do Encontro de Gaiteiros
supera expectativas em Quatro Pontes

Iniciada a campanha de vacinação contra a aftosa
24 meses de idade, enquanto no
Mato Grosso do Sul é obrigató-
ria a imunização de animais de
todas as idades.

A campanha é realizada nos
mesmos moldes do ano
passado. As vacinas podem ser
adquiridas nas Lojas Agropecuá-
rias Copagril.

Após a imunização, o produ-

tor deve fazer a comunicação jun-
to ao escritório do órgão de de-
fesa sanitária do seu município.
Somente assim, a situação sani-
tária do rebanho é regularizada.
O atraso na comprovação da va-
cina implica na impossibilidade
de emissão do Guia de Trânsito
Animal (GTA), por um período
mínimo de 30 dias.

 O prefeito João Laufer
prestigiou o evento

juntamente com
empresários locais
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