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MAIO AMARELO: Nós somos o trânsito
O Movimento Maio Amarelo objetiva chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito

em todo o mundo. Em Marechal Cândido Rondon várias ações acontecem, envolvendo diversos organismos. A Area
(Associação dos Engenheiros e Arquitetos) está focando sua ação nos ciclistas, pelo grande número que há na cidade. O
objetivo é sensibilizar a todos a respeitar as regras do trânsito para diminuir os números de acidentes e preservar vidas
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O empresário Osvino Ricardi, do Grupo
Horizonte, é um dos 15 empresários

paranaenses homenageados pela Fiep
com a medalha do Mérito Industrial.
A homenagem ocorre na noite de
hoje (10) e integra a programação
da Semana da Indústria no

Paraná.

A idade certa
da maternidade
Junto com o nascimento de um bebê nasce uma

mãe. Mas qual é a idade certa para ser mãe? Nesta
edição contamos as experiências vividas por três

mães, que tiveram filhos aos 15, 30 e 40 anos.
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omemorado no segundo domingo de maio, o
Dia das Mães já se tornou sinônimo de uma
data em que se propaga muito afeto, carinho
e consideração pelas nossas genitoras. Não
deixa de ser também uma data com seu viés
mercadológico. Mas, qual é a origem do Dia
das Mães?

Tudo começou em 1905 em função de uma
tragédia que aconteceu com uma jovem
americana. Em maio de 1905, Anna Jarvis perdeu
sua mãe e diante do sofrimento e da dor, decidiu
organizar um dia especial para homenagear todas
as mães e para ensinar às crianças a importância
da figura materna.

No dia 10 de maio de 1908 aconteceu um
culto em homenagem às mães na Igreja
Medodista Andrews, em Frafton, no estado da
Virginia Ocidental. Houve tanta repercussão que
o governador do Estado resolveu definir uma data
como o dia oficial de comemoração em
homenagem às mães. Logo, isso se espaçou por
outros estados, até que em 1914, o então
presidente americano Woodrow Wilson, propôs
que o dia nacional das mães fosse comemorado
no segundo domingo de maio.

No Brasil a data foi comemorada pela primeira
vez no dia 12 de maio de 1918, em Porto Alegre.
Mas, somente no governo de Getúlio Vargas, em
1932 é que a data passou a ser celebrada nos
mesmos moldes da americana, ou seja, no
segundo domingo de maio.

O Dia das Mães também é uma importante
data para o comércio. No Brasil perde apenas
para o Natal no volume de vendas. A celebração
está à frente do Dia dos Pais, Dia dos Namorados
e até mesmo da Páscoa.
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Como o desempenho do mercado glo-
balizado depende da oferta e demanda de
bens de consumo em todo o mundo, é
muito importante para o agronegócio bra-
sileiro acompanhar de perto estimativas
de cultivo e colheita de grãos nos princi-
pais países produtores e exportadores de
alimentos, como são os casos da China,
Estados Unidos, Índia e Rússia, além do
próprio Brasil.

Afinal, após o seu anúncio, tais previ-
sões se refletem imediatamente nas osci-
lações do mercado, elevando ou reduzin-
do os preços dos produtos citados, o que
se repete na viabilidade e lucratividade da
atividade produtiva.

As estimativas de plantio do agronegó-
cio norte-americano para a safra 2018/
2019, por exemplo, surpreenderam o mer-
cado internacional e os especialistas do
setor, pois incluem decisões que certamen-
te se refletirão no comércio globalizado de
alimentos e matérias-primas.

Conforme o Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos (Usda), as avalia-
ções indicam a intenção de reduzir as áre-
as de cultivo de soja e milho e ampliar as
lavouras de trigo e algodão.

Conforme levantamento do órgão, os
produtores norte-americanos deverão plan-
tar 36 milhões de hectares com soja na
próxima safra, o que se confirmado, signi-
ficará a redução de 500 mil hectares em
relação à safra anterior.

A decisão surpreendeu o mercado, por-
que se esperava aumento de 300 mil hec-
tares em relação à área cultiva em 2017. O
mesmo ocorreu com relação ao plantio de
milho, pois igualmente deverá ocupar es-
paço menor, de 35,6 milhões de hectares
ou 900 mil hectares a menos do que no
período anterior. O mercado até esperava
redução na área do cereal, mas de apenas
300 mil hectares.

O anúncio da redução de área plan-

tada com soja e milho influiu imediata-
mente no comportamento do mercado.
O valor da oleaginosa,por exemplo, su-
biu 2,6% na Bolsa de Chicago, na mes-
ma data da informação,  nos contratos
de maio. O milho subiu 3,8%.

Como já se esperava, a elevação dos
preços da soja e do milho no exterior não
demorou a influenciar as cotações dos
mesmos produtos no mercado interno. A
saca de soja, por exemplo, atingiu valores
inesperados no Paraná e no Mato Grosso,
alcançando cotações mais altas desde de-
zembro de 2016.

Efeito semelhante pode acontecer
também com a informação sobre o  au-
mento de 10 milhões de toneladas nos
estoques norte-americanos de soja des-
te ano, em relação ao patamar do início
de março de 2017. O país possui 57,3
milhões de toneladas da oleaginosa acu-
muladas nas grandes safras de 2016/
17 e de 2017/18. O Brasil também
pode ter outra grande colheita de soja
neste ano, compensando a quebra da
produção na Argentina.

Já com o trigo e o algodão, deverá acon-
tecer o contrário, pois são previstas ampli-
ações na área de cultivo e na produção. A
área cultivada com algodão nos Estados
Unidos deverá apresentar elevação de 7%,
e a do trigo, de 3%, na nova safra.

Conforme especialistas, o plantio de al-
godão vai ganhar espaço nos Estados Uni-
dos porque os seus preços estão melhores
para os produtores daquele país, enquan-
to o aumento no cultivo do trigo representa
apenas a reposição de área, que havia sido
bastante reduzida na safra anterior.

Menos mal é que o acesso à essas
previsões está facilitado pelos avanços
dos meios de informações, especial-
mente da internet, hoje presente no
campo e nas cidades, com qualquer tem-
po, 24 horas por dia.

Lago Municipal De Marechal Cândido Rondon no
Parque Ecológico Rodolfo Rieger, ótimo lugar para
uma caminhada e para desfrutar momentos com a
família e amigos junto à natureza.
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Prefeitos pedem Mais
Brasil e Menos Brasília
a presidenciáveis

Dúvida cruelDúvida cruelDúvida cruelDúvida cruelDúvida cruel
O vereador Ronaldo Pohl (PSD) está em dúvida sobre quem apoiar para
deputado estadual na próxima eleição. O seu partido no município deve
apoiar Elio Rusch (DEM). Por outro lado, entrou no seu partido (PSD)
há poucos dias o deputado Ademir Bier. Só que a dúvida de Ronaldo não
é entre Elio e Ademir. A dúvida está entre Ademir e Marcel Micheletto
(PR), ex-prefeito de Assis Chateaubriand, que inclusive já esteve na cidade
para convidar Ronaldo para apoia-lo. Apesar da afinidade com Ademir,
Ronaldo acredita na proposta defendida por Micheletto. Dúvida cruel.

FederalFederalFederalFederalFederal
Além dos pré-candidatos a deputado estadual, Marechal Cândido Rondon
também terá um nome postulando vaga à Câmara Federal. Trata-se da
ex-policial militar Roseli Jussara Schmidt, conhecida como Cabo Roseli.
Ela foi apresentada como pré-candidata a deputada federal pelo PPL, que
tem como principal liderança regional o deputado estadual Márcio
Pacheco, de Cascavel. Roseli pretende dobrar com Pacheco nos
municípios da microrregião.

Dividindo votosDividindo votosDividindo votosDividindo votosDividindo votos
As costuras políticas que estão ocorrendo podem tirar votos dos candidatos
tradicionais de Marechal Rondon, Elio Rusch e Ademir Bier. Além de
Marcel Micheletto e Márcio Pacheco, outro que deve vir beliscar votos
na microrregião é Natan Sperafico, filho de Dilceu Sperafico, cuja pré-
candidatura foi anunciada na semana passada pelo PP de Toledo. Como
Sperafico sempre teve ligação com Marechal, a tendência é que Natan
também consiga alguns votos por aqui. E tem ainda a possibilidade de
uma candidatura do vereador Dorivaldo Kist, o Neco, que vem sendo
assediado pelo MDB após a saída de Ademir Bier do partido.

Risco calculadoRisco calculadoRisco calculadoRisco calculadoRisco calculado
Quando assinou seu termo de renúncia, no dia 6 de abril, Beto Richa
(PSDB) deixava de ser governador do Paraná, com a intenção de disputar
uma vaga no Senado. Na mesma hora ele perdia também o foro privilegiado.
Hoje, quatro inquéritos e uma ação penal pesam contra o ex-governador
na primeira instância. Aliados dizem que ele assumiu um risco calculado:
ganhar uma das cadeiras no Senado e, com isso, retomar o foro pelos
próximos oito anos, fazendo com que os processos retornem aos tribunais
superiores. Neste cenário, o ex-governador ficaria “desprotegido” apenas
até a posse, em 1.º de janeiro de 2019. Caso eleito, é claro.

Ratinho JrRatinho JrRatinho JrRatinho JrRatinho Jr
Presidentes de cinco partidos que até aqui formam a base de apoio da
pré-candidatura de Ratinho Jr ao Governo do Paraná se esta semana
para definir um modelo de trabalho em conjunto. Cada uma das cinco
legendas (PSD, PSC, PRB, PR e PV) vai indicar cinco nomes que formarão
um “conselhão” para apoiar e orientar as ações nas bases de cada partido
e em total integração com Ratinho Jr.

Joaquim Barbosa foraJoaquim Barbosa foraJoaquim Barbosa foraJoaquim Barbosa foraJoaquim Barbosa fora
Foi anunciada na terça-feira (8) a desistência do ex-ministro do STF,
Joaquim Barbosa, de se lançar candidato pelo PSB na corrida à Presidência
da República. A desistência foi um pedido da família. A desistência de
Barbosa veio como um alívio tanto para PT como PSDB. A cinco meses
das eleições, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal já aparecia com
10% de intenções de votos em pesquisas de opinião. Sem ele no páreo,
fica mais fácil aos partidos tradicionais costurar alianças com o PSB.

Recado à militânciaRecado à militânciaRecado à militânciaRecado à militânciaRecado à militância
Por outro lado, mesmo preso, Lula (PT) segue se manifestando de dentro
da cadeia para a militância. Esta semana postou em seu site oficial
depoimento no qual volta a se declarar inocente pela condenação no
caso do triplex. “Completam-se 30 dias que estou aqui aguardando que o
Moro e o TRF-4 digam qual crime eu cometi. Não sei se os acusadores
dormem com a consciência tranquila que eu durmo. A minha
tranquilidade é porque eu tenho vocês”, assina Lula.

Uma carta entregue terça-fei-
ra (8) pela Frente Nacional de
Prefeitos a pré-candidatos à Pre-
sidência da República chama a
atenção para o papel das cida-
des no século 21, defende repac-
tuação federativa em diversos
temas e pede “mais Brasil e me-
nos Brasília”. O documento foi
apresentado na 73ª Reunião Ge-
ral da Frente Nacional de Prefei-
tos (FNP), realizada em Niterói,
na região metropolitana do Rio
de Janeiro.

“O Brasil que sairá das urnas
em outubro deverá ter como nor-
te o diálogo para decisões com-
partilhadas para a construção de
um Brasil mais democrático, forte
econômica e politicamente, que
respeita seus cidadãos, reduz de-
sigualdades e promove justiça
social com tolerância às diferen-
ças. Precisamos de mais Brasil e
menos Brasília”, diz o documento,
em seu parágrafo final.

Participam do evento, em ho-
rários diferentes, Manuela D’Ávila
(PCdoB), Geraldo Alckmin (PSDB),
Guilherme Afif Domingos (PSD),
Rodrigo Maia (DEM), Marina Sil-
va (Rede), Álvaro Dias (Podemos),
Ciro Gomes (PDT), Guilherme
Boulos (PSOL), Aldo Rebelo (SD),
Paulo Rabello (PSC) e Henrique
Meirelles (MDB). O ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva (PT),
que também é pré-candidato e
cumpre pena em Curitiba, enviou
uma carta aos prefeitos.

O texto escrito pela Frente

Nacional de Prefeitos defende o
aperfeiçoamento do diálogo fe-
derativo, além de uma repactua-
ção de responsabilidades e de
recursos em áreas como susten-
tabilidade, segurança pública e
mobilidade.

Em relação à segurança públi-
ca, a Frente Nacional de Prefeitos
defende que o governo federal
assuma a coordenação de um sis-
tema integrado de segurança pú-

blica, para o combate ao crime
organizado com ações que com-
binem inteligência e repressão.

“É fundamental criar um Fun-
do Nacional para financiar uma
massiva política nacional de pre-
venção à violência com abrangên-
cia de crianças e adolescentes e
que inclua apoio federal à mo-
dernização e qualificação das
guardas municipais”, acrescenta
o texto sobre o tema.

Os vereadores Cleiton Frei-
tag (Gordinho do Suco), Adri-
ano Cottica, Arion Nasihgil e
Josoé Pedralli solicitaram à
Mesa Diretiva do Poder Legis-
lativo rondonense que instale
um painel eletrônico para au-
xiliar o andamento das sessões
na Câmara. A intenção é que
este equipamento possibilite a

Vereadores propõem instalação de painel
para uso durante sessões da Câmara

apresentação a todos os ve-
readores e ao público dos no-
mes dos parlamentares inscri-
tos para pronunciamento no
Grande Expediente e nas Co-
municações Parlamentares, as-
sim como nas votações de pro-
jetos de lei, complementar e de
resolução, decreto e de emen-
das à Lei Orgânica.

“O objetivo é facilitar o bom
andamento dos trabalhos legis-
lativos, divulgando a ordem dos
inscritos para falar, assim como
os resultados das votações. Res-
salta-se que várias Câmaras Mu-
nicipais já adotaram equipamen-
to semelhante, sendo o resulta-
do muito satisfatório”, destacam
os autores.

 aúde e educaçãoS
Sobre saúde, a carta destaca que estados e municípios têm
investido um percentual cada vez maior dos gastos com
saúde no país. “Não por acaso, é a função Saúde que mais
pressiona os governos locais atualmente: cerca de 25% dos
recursos dos municípios são destinados para esta finalida-
de – em 2002 eram 16%”.
Os prefeitos defendem que a União trabalhe com uma meta
para aumentar repasses e esforços de coordenação e
governança para melhorar a qualidade dos serviços
prestados no Sistema Único de Saúde.
Para os prefeitos, a educação básica tem uma relevância
muito pequena no orçamento federal, que precisará
priorizar politicamente a implementação da Base Nacional
Comum Curricular.
“Isso inclui prover condições concretas de infraestrutura
nas escolas e formação de professores para garantir que, a
partir de 2019, a BNCC seja efetivamente implantada”,
destaca a FNP, que também pede investimentos em ensino
em tempo integral.
A promoção da integridade e a prevenção da corrupção
também constam no texto, que defende o fortalecimento
dos órgãos de controle e programas de financiamento e
apoio técnico para a implementação da Lei de Acesso à
Informação e dos Portais da Transparência nos municípios.
A carta considera ainda que a retomada da geração de
empregos depende dos investimentos municipais e que,
nesse contexto, é preciso desburocratizar o acesso a
recursos para realizar esses investimentos.
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Empresário rondonense
recebe hoje a medalha do
Mérito Industrial do Paraná

O empresário de Marechal Cân-
dido Rondon, Osvino Ricardi, do
Grupo Horizonte, recebe hoje (10) a
noite a medalha do Mérito Industrial
do Paraná. Trata-se de uma home-
nagem da Federação das Indústrias
do Paraná (Fiep) em alusão a 25 de
maio, Dia da Indústria.

A solenidade de homenagem
será realizada a partir das 19 ho-
ras, no Clube Aliança, em evento
que vai reunir empresários e lide-
ranças industriais de todo o Oes-
te do Paraná. Além de Osvino Ri-
cardi, também será homenagea-
do o empresário Olívio Vascelai,
fundador da Panificadora Nova
Real, de Cascavel, além de Nelson
Simonatto, fundador da Cerâmica
Simonatto Ltda, falecido em 2011,
que terá sua trajetória empresari-
al reconhecida com o título de
Benemérito da Indústria.

Ao todo, a Fiep homenageará
15 empresários ou empresas, de
todas as regiões, que se desta-
cam por sua contribuição para o
crescimento da indústria do Para-
ná. As homenagens acontecem
em eventos regionais que inte-
gram a Semana da Indústria 2018.
A programação iniciou por Ponta
Grossa, na segunda-feira (7), de-
pois em Francisco Beltrão, no Su-
doeste, ontem. Hoje acontece em
Marechal Cândido Rondon, no

A história de empreendedorismo de Osvino Ricardi começou com suas atividades empresari-
ais em 1971, quando assumiu os negócios da família no distrito rondonense de Novo Horizon-
te, transformando um pequeno comércio num mercado de maior porte. Em 1979 fundou a
Agrícola Horizonte, que atua na compra e venda de cereais e em 1993 deu início ao Moinho
de Trigo Horizonte. Em 2000 ampliou atuação industrial no segmento de amidos in natura e
modificados de mandioca, milho e arroz, sendo hoje a terceira maior unidade industrial de
amidos modificados do Brasil.
Já recebeu outros prêmios, entre eles o de “Guerreiro do Comércio” e de “Empresário do
Ano”. Também recebeu um reconhecimento ambiental da Itaipu Binacional e da prefeitu-
ra de Marechal Cândido Rondon. Por sua atuação na área socioambiental, foi reconhecido
com o título “Amigo da Escola Municipal Criança Feliz” pela realização do projeto Empre-
sa na Comunidade.
O empresário tem participação ativa em várias entidades representativas do setor, como
Sindicereal, Sinditrigo, Abitrigo, Simp e Abam. É também sócio do Rotary Club e apoia o
Observatório Social de Marechal Cândido Rondon.
Osvino Ricardi foi indicado para receber a homenagem pelo  Sindicato das Indústrias de
Cerâmicas e de Olarias do Oeste do Paraná - Sindicer Oeste.

 Os vereadores Loivo Estanislau Kist e Alessandra
Caetano Lupges querem que a prefeitura de Entre
Rios do Oeste execute melhorias na Rua Arlindo Kaiser,
com pavimentação poliédrica e instalação de postes
de iluminação pública.

Valdir Port (Portinho) e Neco Kist querem que a
prefeitura rondonense faça uma reformulação
completa da rede de distribuição de energia elétrica
dentro do Parque de Lazer Anita Wanderer, em Porto
Mendes. O pedido é para que a melhoria seja feita
com urgência.

O vereador Nilson Hachmann solicita à Prefeitura de
Marechal Cândido que instale uma academia ao ar
livre no Jardim Líder.

Foi aprovado pedido dos vereadores Ronaldo Pohl
e Adelar Neumann para que administração
rondonense subsidie os custos de transporte aos
estudantes que cursam ensino superior em
faculdades nos municípios de Toledo, Cascavel,
Palotina e Guaíra.

Vanderlei Sauer e Claudio Kohler querem o envio
de ofício à governadora do Paraná, reiterando o
pedido já apresentado ao deputado estadual José
Carlos Schiavinatto, visando a liberação de duas novas
viaturas para a 2ª Companhia de Polícia Militar em
Marechal Rondon.

O vereador James Blausius (Laco) quer que a
prefeitura desenvolva estudos visando a construção
de rampa para descarregar barcos no ponto da
Colônia Z15, no Distrito Três Irmãs.

Indicações da vereadora Kelli Weber pedem a
construção de rampas de acessibilidade na cidade e a
instalação de um bebedouro de água na Praça Willy
Barth, em Mercedes.

A vereadora Solange Ferreira solicita que a prefeitura
de Quatro Pontes ofereça curso de oratória aos
estudantes e demais interessados, bem como curso
preparatório aos alunos do ensino médio, que estejam
pretendendo prestar o vestibular e o Enen.

Pedido do vereador Mauro Bernardi é que a prefeitura
informe a quantidade de famílias beneficiadas pelo
auxílio da cesta básica em Quatro Pontes.

Os vereadores Selso Francener e Nelsi Neitzke
sugerem a implantação de acostamento cascalhado
ao lado direito do trecho do Posto Diesel até a Polícia
Rodoviária Federal de Quatro Pontes.

Paulo Brandt, César Alexandre Seidel e Pedrinho
Aloisio Tonelli estão sugerindo a instalação de coletores
para escoamento das águas pluviais nas ruas Nelson Minks,
São Leopoldo e Santa Cruz, bem como recapeamento
asfáltico nos referidos trechos, em Quatro Pontes.

Parlamento

HOMENAGEM É PROMOVIDA PELA FIEP E INTEGRA A PROGRAMAÇÃO
DA SEMANA DA INDÚSTRIA 2018



Oeste; amanhã em Umuarama, no
Noroeste; e dia 18 em Londrina,
no Norte. As atividades serão en-
cerradas no dia 21, em Curitiba.

svino RicardiO

 O empresário Osvino
Ricardi será

homenageado no evento
da Fiep hoje a noite no

Clube Aliança.

 DIVULGAÇÃO
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Pedro Rauber:

PEDRO RAUBER DESCARTA BOATO
SOBRE ASSUMIR SECRETARIA DE

OBRAS E DESTACA ECONOMIA QUE
ESTÁ SENDO FEITA NO LEGISLATIVO

“Consegui provar que o número de
vereadores não aumenta os gastos”

C

 TRIBUNA DO OESTE: Com muitos anos de expe-
riência na Câmara, como avalia a atual legislatura?

PEDRO RAUBER: Vejo uma maturidade maior por
parte dos vereadores. Todos estão empenhados. A Câ-
mara de Marechal está dando exemplo para muitas
câmaras do Paraná, basta observar a economia. Esta-
mos devolvendo recursos para aplicar em outras de-
mandas que existem. Com certeza a população recebe
isso com alegria, pois, quer saber onde o dinheiro de
origem do trabalho no comércio, indústria e agricultura
estão sendo gastos. O executivo atende aos pedidos
do legislativo que são em função da coletividade.

 O fato de ser pai do prefeito, ou seja, pai e filho
chefiam dois dos três poderes do município. Isso
não atrapalha?

Muito pelo contrário. O pai é quem mais torce
para que o governo seja bom para a

sociedade. Estou fazendo de tudo para
agilizar os processos, sempre den-
tro da lei e as coisas estão indo bem,
um pouco mais lentas, mas é com
cautela que se evita dores de ca-
beça para que a sociedade não
seja envergonhada. Em momento
algum facilitei algo pro Executivo
que não está dentro da lei.

 Quanto à composição da Câmara, até na legis-
latura passada havia apenas nove vereadores.
Hoje são 13. É o número ideal para o tamanho de
Marechal Cândido Rondon?

Rondon comporta até 15 vereadores. Consegui
provar que esse número não aumenta os gastos. Bas-
ta economizar onde dá. Defendo que quanto mais ve-
readores, mais fiscalização e mais representatividade
para a sociedade. É evidente que a sociedade se pre-
ocupa com o gasto público, e com razão, mas quem
deve cuidar disso é quem está no comando.

  Há poucos dias foi ventilada a possibilidade
de Pedro Rauber ir para a Secretaria de Obras. Há
esta possibilidade?

Em nenhum momento conversamos sobre isso.
Não houve manifestação de interesse meu. Não hou-
ve convite, nem conversa nenhuma com prefeito nem
ninguém. Deve ser boato de quem quer nos jogar um
contra o outro. O secretário que aqui está é um bom
menino. Apesar do pouco e precário equipamento
herdado ainda está fazendo bastante.

 Na sua opinião, qual é o setor que mais requer
atenção atualmente?

A saúde e a educação, na qual estamos indo muito
bem, são fundamentais. Mas na saúde, que o atendi-
mento estava tão desgastado, estamos avançando.
São passos de evolução. Temos uma proposta de au-
mentar um hospital, contudo, não basta, por exemplo,
montar uma estrutura, ela tem que ser mantida, com
funcionários, equipamentos, etc. Os outros setores tam-
bém estão andando bem.

 Como político de vasta experiência, que análi-
se o senhor faz do atual cenário político nacio-
nal? Como será o comportamento do eleitor na
próxima eleição? Quem irá apoiar?

Essa questão preocupa. Muitas vezes as pessoas
vão ao embalo do que ouvem e, mesmo querendo
salvar o Brasil, acabam ajudando a atolá-lo. Vejo inú-
meros candidatos à presidente, que no meu ponto de
vista não poderiam ocupar o cargo. Por isso, a socie-
dade deve ter muito cuidado ao votar. Por aqui, iremos
propor aos eleitores as condições e os candidatos que
estão nos ajudando. Eu tenho um voto certo que é
para o deputado Elio Rusch. O Evandro Roman tam-
bém terá apoio do nosso grupo. Quanto à questão de
governo e senado precisamos esperar.

 Considerações finais.
Agradeço o povo de Marechal Cândido Rondon.

Podem ficar tranquilos, vamos terminar o mandato com
o pulso firme para que possamos ser respeitados na
sociedade. A pior coisa que existe para um eleitor é
quando você elege alguém que comete deslizes e
vexames. Não tomarei medidas que tragam prejuízos
ao erário. Deixo um abraço aos rondonenses.

umprindo seu 8º mandato de vereador,
Pedro Rauber, presidente da Câmara de
Vereadores de Marechal Cândido Rondon
concorda que os projetos podem estar
caminhando de forma mais lenta.

Entretanto, afirma que isso é estratégia para fazer
tudo de forma correta. O vereador, utilizando sua
vasta experiência na política, comentou o
cenário político atual e desfez boatos a
respeito de uma suposta mudança de
cargo. Falou ainda do fato de legislar
um dos três poderes da cidade
enquanto seu filho executa outro.

Quanto maisQuanto maisQuanto maisQuanto maisQuanto mais
vereadores, maisvereadores, maisvereadores, maisvereadores, maisvereadores, mais

fiscalização e maisfiscalização e maisfiscalização e maisfiscalização e maisfiscalização e mais
representatividade pararepresentatividade pararepresentatividade pararepresentatividade pararepresentatividade para

a sociedadea sociedadea sociedadea sociedadea sociedade

‘‘ ‘‘

 Pedro Rauber,
Presidente da Câmara

de Vereadores de
Marechal Cândido

Rondon
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 Que o trânsito é uma causa
urgente todos sabemos. Tam-
bém é fato que centenas de vi-
das são perdidas todos os dias
em função de tragédias no
trânsito. E isso gera desgastes
emocionais e financeiros para
os envolvidos, para o poder
público e, consequentemente a
toda sociedade.

Devido a esta problemática,
os municípios programam dife-
rentes atividades que objetivam
estimular todos os condutores,
seja de caminhões, ônibus, vans,
automóveis, motocicletas ou bi-
cicletas, e aos pedestres e pas-
sageiros, a optarem por um
trânsito mais seguro. São fo-
mentadas na sociedade, discus-
sões e atitudes voltadas à ne-
cessidade urgente da redução
do número de mortes e feridos
graves no trânsito.

Neste ano, a 5ª edição da
Campanha Maio Amarelo aber-
ta no dia 26 de abril, em Cam-
pina Grande, na Paraíba, tem
como mote “Nós somos o trân-
sito”. O tema foi discutido com
a Associação Nacional de De-
trans (AND) e foi apresentado

Maio Amarelo:
 conscientização

em hierarquia
salva vidas

 MARECHAL CÂNDIDO
RONDON SE PREPARA

PARA UMA GRANDE
MOBILIZAÇÃO, COM
FOCO NO CICLISTA

 Carolina Palma, presidente da Associação de
Engenheiros e Arquitetos de Marechal

Cândido Rondon (Area)

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

em reunião do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran).

De acordo com o Observató-
rio Nacional de Segurança Viária,
os acidentes não acontecem, mas
sim são frutos de escolhas inade-
quadas e arriscadas. Para José Au-
relio Ramalho, diretor-presidente
do Observatório e idealizador do
Movimento Maio Amarelo, 90%
dos acidentes têm como motiva-
ção as falhas humanas como im-
perícia, imprudência e desatenção.
“Somos os responsáveis pelos
nossos atos no trânsito e ter cons-
ciência clara disso é um dos cami-
nhos para a reversão do triste ce-
nário não só do Brasil, mas de
todo o mundo”, ressalta.

movimento
da Area
Todo ano, durante o
Maio Amarelo, a Associ-
ação de Engenheiros e
Arquitetos de Marechal
Cândido Rondon (Area)
faz uma campanha
sobre o trânsito. De
acordo com a presiden-
te da associação,
Carolina dos Santos
Palma “já foram diversas
formas de campanha.
Trouxemos policiais e
engenheiros de trânsito
para falar sobre os
perigo e a segurança
durante o tráfego e este
ano, a abordagem será
diferente. Focaremos no
ciclista”, ressalta.
Ela explica que além da
montagem de cartilhas,
haverá uma sensibiliza-
ção quanto à violência
do trânsito com a doação
de sangue amanhã (11)
em Toledo. “Resolvemos
fazer isso porque é uma
maneira de chamar
atenção para que os
acidentes sejam preveni-
dos mostrando quantos
doadores são necessários
para salvar vidas em
virtude dos acidentes”,
acrescenta Carol.

rogramação
do município
Por outro lado, na última
terça-feira (08), na sede da
2ª Companhia da Polícia
Militar, aconteceu uma
reunião em que ficaram
definidas as atividades
realizadas pelo município
em alusão à campanha
Maio Amarelo.
De acordo com o coronel
Welyngton Alves da Rosa
da Secretaria Municipal de
Segurança e Trânsito, serão
realizadas três blitz educa-
tivas, uma no Lago Munici-
pal, uma na Polícia Rodovi-
ária Federal e outra na
Polícia Rodoviária Estadual.
Também serão realizadas
palestras educativas e
passeios ciclísticos. O
comandante destaca que
“É importante a participa-
ção da comunidade rondo-
nense na programação e
atividades. Está sendo feito
um trabalho que chama a
atenção e ressalta a impor-
tância de respeitar as
regras do trânsito para
diminuir os números de
acidente e preservar
vidas”, finaliza o coronel.
O encerramento das
atividades contará com a
participação de todas as
entidades participantes da
programação e ocorrerá no
Lago Municipal no próximo
dia 29.

Jair Gilberto Sorge, arquiteto e urbanista rondonense, está
ilustrando à mão, as cartilhas para os ciclistas com explica-
ções sobre sua conduta no trânsito, abrangendo seus
direitos e deveres. “Queremos que ela seja original, bonita
e chame a atenção dos condutores”, afirma Jair.
Esta cartilha é baseada em um material educativo já
produzido pelo Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR) e abrangerá dicas e orientações sobre a convi-
vência com a bicicleta. Serão informações básicas como em
respeito ao semáforo e demais regras, locais em que há
ciclovias, ou ciclo faixas e passeio compartilhado, além de
outras dicas de segurança.
As cartilhas, que auxiliarão os ciclistas na obtenção de
conhecimentos, serão distribuídas no trânsito, neste
sábado (12), especificamente nos semáforos da cidade.

Conforme explica a arquiteta Camila Regina Borzatto, para o
ciclista buscar sua segurança é importante programar suas
rotas, visualizando na cidade os pontos que tem ciclovias e
ciclo faixas para serem utilizadas. De acordo com ela, o
município de Marechal Cândido Rondon tem várias rotas e é
quase uma referência regional nesta questão.
Quanto às formas de ciclovia, Camila explica como se
comportar em cada uma delas. Na Avenida Maripá, por
exemplo, onde há uma das ciclovias mais antigas, separada
da via, é uma forma mais segura e específica de seguir, mas
é necessário seguir o rumo do trânsito. Este é o mesmo caso
da ciclovia centralizada na Avenida Rio Grande do Sul
Já na Rua Santa Catarina, as vias revitalizadas com sinali-
zação horizontal, ou seja, pintura e tachão, chamam-se ciclo
faixas e são de uso restrito aos ciclistas.
Camila lembra ainda que, “algumas ciclovias são comparti-
lhadas com o pedestre, como é o caso das proximidades do
Paço Municipal, por isso, o ciclista deve ter atenção dobra-
da em relação às pessoas e as pinturas no piso”.
Além disso, “os ciclistas devem saber que a bicicleta é um
veículo e devem seguir as leis do trânsito, respeitando os
pedestres e a sinalização”, alerta. Afinal, no trânsito brasi-
leiro, as leis são baseadas na hierarquia, ou seja, o maior
deve proteger o menor.

O ciclista deve estar atento e seguir algumas regras para sua
segurança e segurança dos pedestres:

 Andar na via específica para o ciclista, ou seja, utilizar a
ciclovia quando existe
 Estar atento e cuidar do menor (pedestres)
 Não andar contra mão, isso dificulta que o motorista de
um veículo visualize-o
 Desmontar da bicicleta para cruzar vias em travessias
elevadas ou faixa de pedestre
 Manter uma distância segura dos veículos
 Prestar atenção se algum veículo abrirá a porta
 Usar as duas mãos
 Não usar fones de ouvido para estar atento aos sons do trânsito
 Usar ciclovia sempre que existir
 Fazer a manutenção da bicicleta,
 Usar sinalização noturna refletiva
 Checar os freios
 Usar luzes principalmente à noite
 Usar capacete
 Levar consigo uma garrafa de água para se hidratar

egurançaS
 Arquiteta

rondonense
Camila Regina

Borzatto

O

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

  Jair Gilberto Sorge, arquiteto e urbanista
rondonense, ilustrador da cartilha

artilhasC

A 5ª edição da
campanha Maio
Amarelo iniciou

em abril e segue
até o próximo dia

29 com o mote
“Nós somos o

trânsito”

MARIANA HELFENSTEIN ROSA

P

REPRODUÇÃO/INTERNET

 Coronel Welyngton Alves da Rosa, responsável pela Secretaria
de Segurança e Trânsito de Marechal Rondon

DIVULGAÇÃO

ATENÇÃO

“Nós
somos o
trânsito”.
O tema foi discutido com
a Associação Nacional
de Detrans (AND) e foi

apresentado em reunião
do Conselho Nacional de

Trânsito (Contran).
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Rotary Guarani arrecada novelos de
lã para projeto Tricotando pela Vida

A ARRECADAÇÃO INICIOU EM ABRIL E SEGUE ATÉ 31 DE MAIO
 A 3ª edição do projeto Trico-

tando pela Vida, encabeçado
pelo Rotary Club Guarani de Ma-
rechal Cândido Rondon, busca
arrecadar novelos de lã para con-
fecção de luvas, toucas e cache-
cóis ou peças prontas, além de
toucas e sapatinhos de lã para
recém-nascidos.

Para a mentora do projeto,
Josiane Wiedmer, “A ideia é en-
volver os clubes de Rotary com a
comunidade, divulgando a im-
portância dessas ações, enfatizan-
do o companheirismo e transmi-
tindo um pouco de carinho e
atenção às pessoas, proporcio-
nando o bem comum e levando
nosso lema “Dar de si antes de
pensar em si””.

Ao término da ação, os aces-
sórios serão doados aos pacien-
tes do Hospital do Câncer (Uo-

peccan), de Cascavel, e de outras
instituições como asilos e hospi-
tais de Marechal.

Quem deseja doar, pode le-
var, até o dia 31, os novelos de
lã ou as peças prontas para os

pontos de coleta: Loja Silva,
Sandra’s Confecções, Farmácia
Ouro Verde e Tricoarte. As do-
ações também podem ser en-
tregues aos sócios dos clubes
de Rotary da cidade.

DIVULGAÇÃO

 Na segunda edição do projeto, em 2017 foram
confeccionadas 392 peças com as doações

  A Prefeitura de Quatro Pontes está com inscrições
abertas para teste seletivo, de prova escrita, visando
cadastro reserva e preenchimento de vagas de esta-
giário. A ficha de inscrição deve ser preenchida na
prefeitura até o próximo dia 16, das 08 às 11h45 e

das 13h30 às 17 horas.
Há uma vaga na área de Educação Infantil, necessário

Magistério; uma vaga para Educação Infantil e Ensino
Fundamental (séries iniciais), necessário Pedagogia e
uma de Educação Física, necessário Ensino Superior.
A prova escrita objetiva será realizada no dia 27 deste

mês, no período da manhã, na Escola Municipal Dona
Leopoldina. Mais informações no site oficial do municí-

pio www.quatropontes.pr.gov.br.

Quatro Pontes
abre inscrições para

teste seletivo
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Pato Bragado vai construir
novo reservatório de água

O OBJETIVO É ASSEGURAR O ABASTECIMENTO NOS PRÓXIMOS ANOS
A administração de Pato Braga-

do construirá um novo reservatório
para garantir o fornecimento de água
aos moradores da região do Proje-

to Mutirão e Loteamento Social.
Além de investimentos na rede

de distribuição, foram perfurados
novos poços artesianos, recupera-

das algumas minas e também cons-
truído um novo reservatório, perto
do parque de exposições.

Segundo o prefeito Leomar Ro-

hden, com esses investimentos o for-
necimento de água de qualidade
para o consumo dos moradores está
assegurado pelos próximos anos.

 O Clube Internacional, o
Rosa Country Club e a Comuni-
dade Católica de Nova Santa

Rosa, realizaram na última
segunda-feira (07) a doação de
10% do valor arrecadado com
o Baile da Miss, para o Lar dos
Idosos Emanuel. O montante no
valor de R$ 2.613,00 foi entre-
gue aos representantes do Lar.

O Baile da Miss foi realizado
no dia 20 de abril, data do

concurso de beleza que elegeu
Thaline Valiente como a Miss
Nova Santa Rosa 2018/2019.

Entre Rios do
Oeste comemora

seu 25º aniversário
em junho

Com o objetivo de aprimorar
e ampliar os negócios da empre-
sa individual, entendendo neces-
sidades do mercado e os proces-
sos de venda e marketing, a Sala
do Empreendedor de Mercedes
realizará na próxima segunda-fei-
ra (14), a oficina Sei Vender. Ela é
organizada pela Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Tra-
balho e Emprego, por meio da
Sala do Empreendedor e o Ser-
viço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae).

Serão fornecidas informa-
ções para que o empresário
compreenda as necessidades
do mercado e saiba como am-
pliar as possibilidades de cres-
cimento de sua empresa.

As oficinas serão ministra-
das na Associação Comercial e
Empresarial de Mercedes
(Acim) entre as 19 e 23 horas.

Os microempreendedores
individuais podem realizar as
inscrições gratuitamente na
Sala do Empreendedor de Mer-
cedes, que fica na prefeitura, ou
pelos telefones (45) 3256-8039
e WhatsApp (45) 9 8815-6598.

Entidades de
Nova Santa

Rosa realizam
doação ao Lar

dos Idosos
Emanuel

 Responsáveis pelo Clube Internacional, Rosa Country Club e
Comunidade Católica de Nova Santa Rosa

DIVULGAÇÃO

 Alexandre Luiz Stein,
Presidente da Acier

De 15 a 17 de junho, Entre Rios
do Oeste comemora o 25º
aniversário de emancipação
político administrativo, o 15º

Festival Nacional da Carne Suína
e o 4º Concurso da Copa Suína.

Um dos pontos atraentes do
evento é a 15ª Exporios -

Exposição da Indústria, Comér-
cio e Prestação de Serviços,

promovida pela Acier – Associa-
ção Comercial e Industrial de

Entre Rios do Oeste. A abertura
oficial da festa está marcada

para o dia 15 às 18h30.
No próximo dia 18, a Acier

realizará uma retrospectiva para
comemorar seus 25 anos de
fundação. Além disso, nesta

data, será empossada a nova
diretoria da Associação e

Conselho da Mulher Empresá-
ria, para a gestão 2018/2020.

O jantar será realizado em
parceria com a Prefeitura

Municipal, que fará o lançamen-
to oficial da Festa do Município

2018. Na mesma ocasião, a
Secretaria de Indústria, Comér-
cio, Turismo e Desenvolvimento
Econômico lançará a Campanha

Nota Fiscal Premiada 2018.
Após a cerimônia será servido
jantar a base de copa suína,
prato típico do município e
haverá animação de Carla e
Manoel. As fichas podem ser
adquiridas na Acier ou com

membros da diretoria.

DIVULGAÇÃO

 Oficina Sei Vender será
realizada na segunda-feira

em Mercedes

 Sérgio Groff secretário
de Indústria e Comércio

de Mercedes

DIVULGAÇÃO
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Novo convênioNovo convênioNovo convênioNovo convênioNovo convênio
A assinatura de um convênio de cooperação financeira, que
integra o Projeto de Inclusão Socioprodutiva do PIS da
Fundação Banco do Brasil e a Associação de Produtores
Orgânicos de Mercedes (Apromer), será realizada nesta sexta-
feira (11) em Mercedes às 19 horas na Praça Willy Barth junto
a 5° Edição da Feira da Lua. Os recursos vão ser utilizados na
aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas.

Mamães no cinemaMamães no cinemaMamães no cinemaMamães no cinemaMamães no cinema
Em alusão ao Dia das Mães, a equipe pedagógica,
professores e funcionários da Escola Municipal Dona
Leopoldina, com a parceria da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes, promoverão “Uma noite de cinema”,
em Quatro Pontes. O palco será a Casa da Cultura. A
programação gratuita acontecerá hoje (10) e amanhã (11).
As quatropontenses ganharão pipoca, amendoim e
refrigerante e haverá sorteio de orquídeas.

Prevenção de acidentesPrevenção de acidentesPrevenção de acidentesPrevenção de acidentesPrevenção de acidentes
Nos dias 14 e 15 de maio, a Associação Comercial e
Empresarial de Marechal Cândido Rondon (Acimacar)
realiza o treinamento de Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes (Cipa), das 08 às 18 horas, na Sala de Cursos
da Acimacar. A Cipa exigida pela Norma Regulamentadora
NR-05. O investimento para o curso é de R$ 130 para
associados. Mais informações podem ser obtidas pelo
telefone 3284-5704, com Josiane. 

DoaçõesDoaçõesDoaçõesDoaçõesDoações
A prefeitura de Nova Santa Rosa, por meio da Secretaria de
Assistência Social entrega as doações da Campanha do
Agasalho 2018 com o tema “Unidos podemos aquecer
muitas vidas neste inverno” hoje (10) no Numic, antiga Cnec,
a partir das 9 horas. Os interessados devem comparecer
portando o Documento de Identidade. Haverá ônibus
saindo da praça do distrito de Planalto do Oeste às 8h15.

Carnês de IPTUCarnês de IPTUCarnês de IPTUCarnês de IPTUCarnês de IPTU
O setor de Tributação da Secretaria de Finanças de Pato
Bragado promove, a partir da próxima segunda (14), a
entrega dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano
(IPTU) 2018. Contribuintes podem optar pelo pagamento
da cota única, com direito a desconto até o dia 12 de junho.
Ou o parcelamento em seis vezes, a contar de 12 de junho.
O pagamento pode ser feito nas agências bancárias,
lotéricas e comércio conveniado.

BiogásBiogásBiogásBiogásBiogás
Na última terça-feira (08), em Entre Rios do Oeste foi
iniciada terraplanagem na propriedade do produtor
Claudinei Jardel Stein, para a construção do segundo
Biodigestor do projeto de biogás que envolve a prefeitura
municipal e 19 produtores de suínos do município. Até o
final do ano, os dezenove produtores que estão
participando do projeto estarão com os biodigestores em
funcionamento.

Acadêmicos do Isepe
visitam aldeias no
Mato Grosso do Sul

A Faculdade de Ensino Supe-
rior de Marechal Cândido Ron-
don – Isepe Rondon, através do
Curso de Pedagogia com o Pro-
jeto Educação Indígena, organi-
zado pelo professor Jones Luiz
Otto, e com apoio dos profes-
sores Tiago Hansel, Selma Kun-
zler, Alice Cattelan e a coorde-
nadora do curso Andreia Eggers
realizaram no último sábado (05)
estudo e conhecimento da po-
pulação indígena das aldeias Li-
mão Verde e Amambai, ambas

DIVULGAÇÃO

Os acadêmicos do ISEPE conheceram de perto a realidade do convívio da população indígena

da etnia Guarani Kaiowá no mu-
nicípio de Amambai/MS.

Os acadêmicos conheceram
o convívio diário da população
indígena e o trabalho realiza-
do pela Associação de Mães
do município na Aldeia Limão
Verde com o trabalho da pro-
fessora Vilma Maria Golin Se-
lhorst. Através do Projeto Kuña
Mbaraete (mulher forte) são
confeccionados e vendidos tra-
balhos artesanais para ajudar
na vestimenta e sustento da

população da aldeia.
Na Aldeia Amambai os futu-

ros pedagogos visitaram a Esco-
la Municipal Polo Indígena
MBO’eroy (escola) Guarani Kaio-
wá, acompanhados pela profes-
sora pedagoga indígena bilíngue
Francieli Martines Vera. Lá, per-
ceberam o quão é diferenciado
o ensino e a dificuldade que al-
guns alunos enfrentam.

A visitação teve autorização
do Chefe da Funai Sr. Jorge Pe-
reira da Silva.

A fim de ampliar a geração de
empregos no município, o Poder
Público de Quatro Pontes tem fei-
to tratativas para a instalação de
novas empresas.

Conforme o prefeito João
Laufer, dois empresários de-
vem iniciar a prestação de ser-
viços, um deles na área de lati-
cínio. “É mais uma meta do pla-
no de governo: gerar empre-
gos e contribuir com o cresci-

Prefeito prevê instalação de novas
empresas em Quatro Pontes

mento da cidade.”
Ele acrescenta ainda, que em

Curitiba, solicitou recursos para
a construção de uma nova cre-
che. A verba foi viabilizada pelo
deputado federal Dilceu Sperafi-
co e está aprovada. O repasse
ocorrerá em breve.

  Para o prefeito João Laufer
os investimentos melhoram

Quatro Pontes cada vez mais

DIVULGAÇÃO
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A ATRAÇÃO SERÁ REALIZADA NOS PRÓXIMOS DIAS 24 E 25

Inscrições ao 1° Festival Municipal da Canção
de Entre Rios do Oeste segue até dia 18

O município de Entre Rios do
Oeste terá uma nova atração. Tra-
ta-se do 1° Festival Municipal da
Canção de Entre Rios do Oeste
(FesRios), que será realizado nos
próximos dias 24 e 25.

A organização do evento está
a cargo da Secretaria de Educa-
ção e Cultura. O objetivo é pro-

 Assessora Rejane
Anderle e professor

Anderson Back

ASSESSORIA

A administração de Mercedes
e a Secretaria de Educação e Cul-
tura realizarão hoje (10), às 18
horas, a inauguração do Centro
Municipal de Educação Infantil
(Cmei) Passinhos do Saber, que
foi ampliado com o investimento
de quase R$ 340.500,00 oriundos
do município.

mover uma competição saudável
de música, com performances
covers gospel, sertanejo, popu-
lar e kids em qualquer idioma.

Segundo a assessora cultural,
Rejane Anderle, o FesRios busca in-
tensificar o movimento musical no
município, descobrir e valorizar no-
vos talentos e incentivar a arte e

cultura, valorizando talentos que
residem em Entre Rios e na região.

As inscrições foram abertas na
segunda-feira (07) e seguem até
o dia 18, na Secretaria de Educa-
ção e Cultura.

A unidade, que atende 115 alu-
nos de 0 a 3 anos e conta com 43
servidores entre professores, ser-
viços gerais e equipe pedagógica,
possui um novo berçário com sala
de amamentação e área de banho,
dois banheiros infantis (masculino
e feminino), duas novas salas e
cobertura do hall de entrada.

O Cmei Passinhos do Saber tem
279,80m² de área construída Ampliação do Cmei Passinhos

do Saber será inaugurada
hoje em Mercedes

D
IV
U
LG
A
Ç
Ã
O
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QUINTA (10)
Roni Grenzel, Lyssa Scherer,
Dirceu Comin, Vânia Graff,
Roberta Cantarela

SEXTA (11)
Elisa Schwaab, Clarice Klais,
Janete Kist, Charles Junkes, Kátia
Neuberger, Nersi Luis Schmitt,
Roseli Appel, Claudemir Kötters,
Valdeci Conrat, Fabíola Scheffel do
Amaral, Waldemiro Weiss Filho,
Eliane Marlice Hanusch Pfeifer

SÁBADO (12)
Luiz Haab, Edemar Maleina
Fischer, Indiara Vignaga, Jéssica
Clarice, Guido Herpich, Eduardo
Schulz, Gedi Kerber, Norberto
Lohmann, Karine Cremonese,
Vanessa Borgmann

DOMINGO (13)
Mirian De Fatima Bueno, Samuel
Nascimento, Ivan Roberto
Kochan, Gabriel Gerhard, Adrian
Bauermann, Luis Carlos Vier, Elói
Eckstein, Clovis Gressler

SEGUNDA (14)
Dario Loch, Helga Waldow,
Veranice Spier, Evandro Andrejeski,
Selma Augusta, Moraes Gisch,
Márcia Simek, Rose Eneas Kramer,
Rodrigo Benitez

TERÇA (15)
Alexandre Adriano, Gregorio
Rosin, Giovani Muriel Paetzold,
Elenita Kortez, Laudi Gregory

QUARTA (16)
Elio Rusch, Marcia Cristi, Jimmy
Cajuhy Carlessona, Fernando
Wondracek, Adriana Rohloff,
Alisson Ostjen

Aniversariantes
  da Semana

Alunos da Escola Municipal São João Batista de Novo Três Passos, Marechal Cândido
Rondon, acompanhados da professora Marilei Raquel Weimer Garcia em visita à

equipe do AquiAgora.net e Jornal Tribuna do Oeste.

O casal Aline e Eleandro, em registro de Jones Souza, trocam o sim amanhã (11).
Felicidades!

Momento de descontração do médico rondonense Samuel Nascimento
acompanhado da esposa Cristine. Samuel estará de aniversário neste domingo (13).

Festa da
 Padroeira

Neste domingo (13), a
Paróquia Maria Mãe da

Igreja, do Bairro Botafogo
de Marechal Cândido

Rondon, promoverá a Festa
da Padroeira. Às 09h30

haverá carreata saindo da
Capela São Francisco, no
Jardim Primavera. Em

seguida será realizada a
Santa Missa e o almoço
festivo. À tarde, a festa

segue com bingo, revelação
da Mamãe Rainha, ação

entre amigos e
encerramento.

Neste sábado (12), o tim-tim será para o rondonense
Luiz Haab, apresentador da TV Tarobá.

Dia das mães
A campanha de Dia das Mães da

Associação Comercial e Empresarial de
Marechal Cândido Rondon (Acimacar)
segue até a próxima terça-feira (15),

quando será realizado o sorteio, na sede da
entidade, às 18h30. Para participar, basta

comprar nas lojas identificadas com
adesivos, cartazes ou banners da

campanha e depositar os cupons na urna. E
neste sábado (12) o comércio rondonense

permanece com as portas abertas até às 16
horas facilitando as compras.

Prêmio Impacto
No próximo dia 26,

acontecerá no Clube
Concórdia em Marechal

Cândido Rondon, a entrega
de 100 comendas a

empresários e profissionais
referentes ao Prêmio

Impacto – Qualidade Total.
Esta será a 27ª edição do

prêmio que acontece
anualmente. A pesquisa que

aponta os vencedores de
cada categoria é feita
através de formulário

impresso distribuídos em
diversos pontos da cidade.

 Momento em família do deputado estadual Elio
Rusch. Ele recebe os parabéns na próxima quarta-feira

(16), quando completa mais um ano de vida.

Karine Eisen comemora no próximo domingo (13), o Dia das
Mães, com o filho Kayo.

Da sociedade de Nova Santa
Rosa, Deise e Tiago Alencar.
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São dias de mais ansiedade, impaciência,
tensão, turbulências, imprevistos e mui-
tas mudanças nos planos. Não jogue ex-
pectativas em cima dos outros. Evite as
DRs que podem levar a um rompimento
na relação.

Você pode viver momentos agradáveis ao
longo da semana e também ficar ansiosa
demais. Precisa ser paciente com o tempo
dos outros. Dias intensos em termos de
vida afetiva e sexual. Cuidado com todo
tipo de excesso.

Pode ser uma semana mais dispersa. Ela
terá muito para fazer e pensar, porém será
cheia de distração. Pode ser um bom mo-
mento para fechar uma viagem, ou mes-
mo viajar, mas cuidado com os gastos.
Tente se divertir.

Uma semana inteirinha para você cuidar
mais de si mesma. É importante cuidar do
corpo, da alma, e da mente. É fundamen-
tal observar seus sentimentos, avaliar o
que precisa mudar em sua vida e dar um
passo nessa direção.

Uma semana para se ter cuidado extra
com excessos que possam afetar sua saú-
de. O exagero também pode atrapalhar
na comunicação. Essa área de sua vida
até flui bem, mas pede objetividade. Dias
para planejar, mas sem decidir.

Semana intensa. Tem novidades importan-
tes e muitos acontecimentos. Você pode
ter uma boa notícia de trabalho, um en-
contro afetivo importante ou alguma de-
cisão ou definição de vida. Cuidado com
os excessos.

Dias intensos e com situações que che-
gam em seu extremo. Pense que isso tam-
bém pode ser um teste de paciência para
você ter mais certeza sobre onde deseja
chegar. Tente manter em sua vida só o que
vale o custo x benefício.

São dias importantes para o trabalho, com
mais foco e visibilidade. Mas o excesso de
possibilidades por trazer certa ansieda-
de. Podem ser dias mais nebulosos em
termos de resultados. Não fique remoen-
do demais as coisas.

É uma boa semana para organizar a ro-
tina. Tente diminuir o ritmo - os dias po-
dem ser mais tensos. Cuide da saúde, re-
solva as pendencias, corte o que não te
faz bem, elimine o que não serve mais. Evite
decisões radicais.

Uma boa semana para organizar a casa
e cuidar dos assuntos pessoais e fami-
liares. Foque na vida pessoal e organi-
ze-se melhor. São dias emocionalmente
mais intensos e de fortes emoções, mas
não se iluda!

É uma boa semana para organizar pa-
péis, documentos e dinheiro. Foque nas
coisas mais objetivas, no que precisa ser
feito, e no que é mais importante. Apro-
veite para eliminar os excessos. A ideia é
desapegar e deixar a vida mais leve e feliz.

Dias mais introspectivos. Para olhar mais
para dentro, cuidar das emoções e de sua
vida financeira. Não faça dívidas. Tenha
atenção para não perder o foco com as
coisas de família. Aproveite esses dias
para repensar padrões.

HORÓSCOPO

culinária
Batatas rústicas assadas ao tomilho

 3 Batatas médias
 1/4 de xícara 
    de azeite de oliva
 3-4 dentes de alho
 5-6 ramos de
    tomilho
 Sal a gosto

 IN
GR

ED
IE

N
TE

S:

DIVULGAÇÃO

MODO DE PREPARO
 Pré aqueça o forno a 200 graus
 Lave as batatas inteiras com casca
 Corte-as ao meio no sentido do comprimento
 Depois corte cada metade em 3 partes
 Coloque as batatas e o tomilho em uma assadeira
   forrada com papel alumínio
 Besunte com o azeite de oliva
 Tempere com sal e os dentes de alho amassados
 Deixe assar até dourar

Você também pode
usar alecrim e sálvia.

 Conversa entre mães:
- O meu filho só tem 5 anos
e já levanta 10 quilos.

- Ora, o meu com 6 meses
levanta todo mundo lá em
casa, durante a noite.

 A avó leva os dois netos para conhecer o zoológico.
Chegando ao viveiro, ela aponta para a cegonha e diz:

- Esta é a cegonha que traz os bebês para as mães.
E os netinhos, sem que a avó perceba, cochicham:

- Vamos contar a verdade pra ela ou vamos deixar ela
morrer inocente?

A professora pede para que os alunos escrevam
um texto em homenagem ao Dia das Mães...
No dia de entregar a atividade, Joãozinho faz

questão de ler seu texto:
“Outro dia minha mãe pediu pra que eu pegasse

duas cocas na geladeira. Olhei, só tinha uma.
Então, gritei pra minha mãe: Mãe só tem

uma!!!”
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Estica e puxa
A hora do exercício não serve apenas para queimar
calorias. O alongamento alivia incômodos na lombar e
no joelho, por exemplo, e melhora a potência dos
músculos. O corpo dói quando falta flexibilidade porque
as fibras musculares perdem amplitude e acabam
sobrecarregando tendões e articulações.

Boa noite
Se você demora a pegar no sono preste atenção aos sinais
do corpo: cansaço mental, alimentação ruim, excesso de
estímulos perto da hora de deitar. Dormir bem é questão
de autoconhecimento. Desligue aparelhos eletrônicos.
Tome um banho morno. Beba um chá quentinho. Faça
um alongamento para relaxar.

Corra pro sofá
O documentário What the Health  da Netflix examina a
conexão entre alimentação, doenças e os bilhões de
dólares movimentados por sistema de saúde, indústria
farmacêutica e alimentar.  Expõe alimentos de origem
animal como nocivos à saúde e cita estudos para apoiar
as teorias. No entanto, críticos o consideram “radical”. 

Menopausa
A menopausa causa irregularidade no ciclo menstrual,
ondas de calor, dificuldade para dormir e irritabilidade. O
tempo em que ela acontece também pode afetar pra valer
a saúde. Estudos britânicos apontam que a alimentação
pode adiantá-la ou atrasá-la. Peixes e carboidratos
refinados estão entre os ingredientes que interferem no
fim da menstruação.

Azeite reprovado
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), avaliou marcas de azeite. E 59,7% das
amostras não passaram nos testes. O azeite deve ir para
as prateleiras como “azeite de oliva”, nada de virgem ou
extravirgem. Outra prática que lesa o consumidor, que
paga caro pelo produto, é misturar outros óleos vegetais,
como de soja, milho e girassol.

Terapia online
Aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP),
o Lüzz é uma plataforma na qual é possível dialogar com
um psicólogo por mensagens e chamadas de vídeo. Você
acessa o site ou o app, realiza uma triagem para descobrir
o que pretende atingir com as consultas e, então, é
conectado a um dos mais de 250 especialistas treinados
para lidar com essa tecnologia.

O EXCESSO DE
GORDURA ABDOMINAL
ACONTECE POR
DIFERENTES RAZÕES
E NEM SEMPRE
ESTÁ LIGADO À
ALIMENTAÇÃO

Excesso de carboidrato é o principal culpado pelo acúmu-
lo de gordura na região abdominal – considerada a mais

perigosa porque aumenta o risco de ocorrência de doenças
cardiovasculares. Entretanto, outros fatores favorecem o

aparecimento da barriguinha indesejada.
A melhor maneira de acabar com ela depende do motivo

pelo qual você a acumulou. Há alguns tipos de barriga e cada
um deles requer uma medida diferente.

Gordura abdominal:
quais as causas e como

acabar com a barriguinha

Aquela barriga estufada para o
alto é típica de pessoas que estão
sob estresse constante. Ter
elevados níveis do hormônio
cortisol faz você sentir um desejo
incontrolável de ingerir comidas
gordurosas e com açúcar. Além
disso, esse hormônio em excesso
causa dificuldades para dormir.
Descanse pelo menos 8 horas por
noite, limite o consumo de cafeína,
tome café da manhã e evite comer
industrializados.

arriga de estresseB
Ingerir muito álcool, incluindo cerveja, pode causar
problemas metabólicos e acabar com o equilíbrio hormo-
nal, o que por si só já causa aumento de peso. Livre-se
deste tipo de barriga limitando a quantidade de álcool
que você
consome.
Comece a
alimentar-se
com mais
frutas,
vegetais e
opções ricas
em proteína.

arriga de cervejaB

A gestação pode deixar como rastro uma barriguinha e certa
flacidez na pele. É recomendado que as mulheres fortaleçam
bastante seus abdômens antes de engravidar. Para que sua
barriga volte ao lugar após a gravidez pratique exercícios autori-
zados pelo seu médico e pare de comer por dois.

arriga pós-partoB Intolerância ao glúten ou
lactose, falta de equilíbrio
da flora intestinal ou
problemas digestivos
podem ser a causa do
inchaço da barriga. Tente
eliminar temporariamente
do cardápio alimentos
suspeitos e observe a
reação do seu corpo.
Aumente a ingestão de
alimentos ricos em fibras e
fermentados, beba mais
água e considere tomar
algum pro-biótico.

arriga inchadaB

Níveis baixos de estrogênio nas mulheres e de testosterona nos
homens podem fazer com que sua barriga aumente de volume.
Mantendo seus níveis de hormônios adequados, você vai se ver
livre desse tipo de barriga. Alimente-se de produtos que ajudem os
hormônios a permanecer em níveis estáveis e normais, além de
praticar regularmente alguma atividade física.

arriga de hormônioB
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 CONHEÇA AS HISTÓRIAS
DE TRÊS MULHERES QUE
FORAM MÃES EM IDADES

DIFERENTES

DIA DAS MÃES
Ser mãe

tem idade
certa?

Junto com o nascimento de um bebê
nasce uma mãe. Mas qual é a idade certa
para ser mãe? Independente da idade da
maternidade, na vida delas, nem tudo são
somente flores ou espinhos.

Apesar de não descartar a ideia de ser
mãe, geralmente a notícia é recebida como
surpresa. Foi o que aconteceu com três
mães de Marechal Cândido Rondon que
tiveram filhos em momentos diferentes da
vida, Marlice Helfenstein Rosa (53 anos);
Priscilla Gaona (32) e Jéssica Brandão (17).

Marlice, de Marechal Cândido Rondon,
é professora concursada na rede munici-
pal e tem três filhas, a Mariana, 26; a Ema-
nuelle (23) e a Gabriela (13). Ela contou
que na época em que descobriu a última
gravidez já estava com 40 anos e a sur-
presa foi tão grande, que levou pelo me-
nos 30 dias para se adaptar à ideia. “Sen-
ti-me culpada, não somente em questão
ao trabalho, pois, estava contratada, mas
também em relação à família, porque a
nossa situação financeira não era tão boa
na época”, comenta. Entretanto, ela e a
ideia foram acolhidas com muito amor por
todos à sua volta e hoje, como as outras
filhas já construíram seu lar, Gabriela, com
13 anos, xodó da família, é sua compa-
nheira de casa juntamente com o marido.

Priscilla, mãe do Francisco, de um ano,
também é professora, atualmente leciona
em uma escola particular. Descobriu a gra-
videz quando tinha 30 anos. Ela contou que
não se imaginava sendo mãe. “Não que
eu não quisesse, um dia, engravidar, mas
estava separada do pai do Francisco e tra-
balhava 40 horas em outra cidade, não
pensava que isso poderia acontecer na-

quele momento”, ressalta. Hoje tudo que
faço é pensando no meu filho.

Jéssica, de Pato Bragado, quando en-
gravidou, tinha apenas 15 anos. Ela na-
morava o pai da Helena, e apesar de que-
rer ter filhos, se assustou com a notícia.
Mas em todos os momentos teve ciência
dos riscos que corria e, imediatamente,

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Priscilla
e o filho

Francisco

 Jéssica
e a filha
Hellena

Vitória

aceitou a ideia com alegria.
De acordo com as mães, a maior

mudança não é aquela que acontece
com o corpo, mas com a maioria dos
pensamentos e a visão sobre a vida.
Com os filhos surge um novo propósi-
to, mais paciência e constantemente, há
vontade de melhorar.

Com as três é assim, o que será feito,
onde será investido é planejado pensan-
do nos filhos.

Priscilla teve a chance de se aperfeiço-
ar profissionalmente antes de engravidar,
Marlice ainda concluiu uma faculdade e
pós- graduação após o nascimento de Ga-
briela. Jéssica continua estudando e não
tem a pretensão de parar.

O que muda é que algumas mães pre-
cisam trabalhar mais, para ajudar aumen-
tar a renda familiar sem deixar que os fi-
lhos passem necessidades, outras procu-
ram diminuir a carga horária e aproveitar
ao máximo os primeiros anos da criança.

Assim como todo o resto, os relacio-
namentos sociais também mudam, entre-
tanto, ainda assim é possível se divertir. O
que acontece é a mudança de locais a se-
rem frequentados e os horários.

O corpo nem sempre sofre grandes
transformações, mas elas são entendidas
como algo natural e, aos poucos, confor-
me a mãe vê seus filhos crescerem, a roti-
na de alimentação vai retornando ao seu
lugar. Os cuidados consigo mesma, que
às vezes, ficam para trás, são retomados
e outras questões dão lugar à novas ale-
grias e novas preocupações.

Mas os filhos é
quem dão sentido
à vida e fazem com
que se conheça o
verdadeiro amor.  

Marlice e as
filhas Mariana,

Emanuelle e
Gabriela
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Rondonense vence etapa do
Rei da Praia Oeste em Toledo

AINDA NESSE
SEMESTRE HAVERÁ
UMA ETAPA DO
TORNEIRO EM
MARECHAL

 O rondonense Evandro Vei-
ga se deu melhor entre 28 atle-
tas para conquistar o título da ter-
ceira etapa do torneio Rei da
Praia Oeste de Vôlei de Praia dis-
putada no último domingo, 6, nas
quadras de areia do Yara Coun-
try Clube, em Toledo.

Com a vitória, o atleta somou
280 pontos e com isso também as-
sumiu a ponta do ranking com 710
pontos, sustentando uma vantagem
de 210 sobre o segundo colocado
Jair Rojas, de Foz do Iguaçu.

Ainda no primeiro semestre,
o Rei da Praia Oeste deve reali-
zar uma etapa em Marechal Cân-
dido Rondon.

O Projeto Mais Vôlei Toledo
é beneficiário da Lei de Incentivo
ao Esporte do Ministério do Es-
porte do Governo Federal. Seu
desenvolvimento também conta
com apoio da Prati Donaduzzi,
Associação de Voleibol de Tole-
do (Avotol), Secretaria de Espor-
tes e Lazer e Prefeitura de Tole-
do e a parceria da Zanatta Pes-
cados e Brazil Boots.

 Nova Santa Rosa
Futsal é líder do

Paranaense
Chave Bronze
A equipe Nova Santa Rosa

Futsal assumiu a liderança do
Grupo A do campeonato no

jogo contra Quedas do Iguaçu e
após vencer o jogo em Entre
Rios do Oeste no sábado (05)

segue líder invicto do Paranaen-
se de Futsal – Chave Bronze.

A próxima disputa da
equipe nova-santa-rosense é
no próximo sábado (12), em
casa, no Ginásio de Esportes
Eurides Priebe, às 20h30. Na

ocasião, o time enfrenta a
Associação Esportiva Laranjei-

ras. A entrada é gratuita.
 Atletas do vôlei que disputaram o título do

torneio Rei da Praia Oeste em Toledo

DIVULGAÇÃO

 Na noite da última terça-feira
(08), no Ginásio Dolivar Lavarda,
a Copagril enfrentou o Pato Fut-
sal, até então líder da Série Ouro
do Campeonato Paranaense e
empatou em 2 a 2. O próximo

Copagril garante boa vitória na Liga, sobe
na tabela e está a três pontos do líder

confronto da equipe pelo Parana-
ense é amanhã (11), às 20h15, no
Ginásio Ney Braga, contra a equipe
São José dos Pinhais/Gamma.

Já pela Liga Nacional, a equipe
rondonense depois de vencer o

Intelli na última sexta-feira (04)
em Marechal Cândido Rondon,
volta à quadra em disputa válida
por essa competição, somente
no dia 21 contra o vice-líder da
competição, o Blumenau.
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Programa Paraná Mais Esporte entrega
kits esportivos para Quatro Pontes

 Um evento no Ginásio de
Esportes Alcides Pan, em To-
ledo, marcou a entrega de
kits esportivos para Quatro
Pontes e mais 22 municípios
da região Oeste, na última
sexta-feira (04). Os materiais
foram repassados por meio
do programa Paraná Mais
Esporte, do Governo do Es-
tado, intermediados pelo
deputado estadual José Car-
los Schiavinato.

Na avaliação do parlamen-
tar é mais uma ação importan-
te do Governo do Estado, que
ajudará no desenvolvimento
esportivo dos municípios.  Os materiais foram entregues ao secretário de Administração e Planejamento, vice-prefeito Tiago Hansel,

e ao professor de recreação e auxiliar na Academia da Terceira Idade, Djeferson Rodrigues Freitas.

Mercedes abre
inscrições para
campeonato de

futebol de campo

DIVULGAÇÃO

 A Seleção Adulta de Bas-
quete ACB de Marechal Cândi-
do Rondon segue invicta na III
Liga de Basquete realizada na
cidade de Cascavel.

Após seis rodadas, a equipe
rondonense lidera a tabela sem
perder pontos. O último jogo re-
alizado no sábado (04) foi mar-
cado pelo placar de ACB Mare-
chal 64 x 22 Eco Centro Cascavel,
demonstrando a força e o favo-
ritismo da equipe de Marechal.

O próximo jogo será neste
sábado (12), contra a equipe Cas-
cavelense Fisio Center. A partida
decidirá a equipe líder do cam-
peonato.

 F F F F Futsal feminino de Entrutsal feminino de Entrutsal feminino de Entrutsal feminino de Entrutsal feminino de Entreeeee
Rios goleia na Copa AmopRios goleia na Copa AmopRios goleia na Copa AmopRios goleia na Copa AmopRios goleia na Copa Amop

 No último sábado (05) a equipe feminina de Entre Rios do
Oeste goleou fora de casa, o Brasilândia do Sul por 7 a 1.

No próximo sábado (12), a equipe entrerriense de futsal femini-
no recebe em casa às 17 horas no Ginásio Laudir Luis Anderle a

equipe de Santa Helena pelo campeonato Troféu Difusora.

As inscrições para o 2º Campeo-
nato Municipal de Futebol de

Campo de Mercedes seguem até o
dia 04 de junho ao valor de R$ 300.

Podem participar equipes da
categoria adulta masculino. A

rodada de abertura acontecerá no
próximo dia 10 a partir das 13h30 na

Associação Tapejara, equipe
campeã em 2017. O edital e ficha de

inscrição podem ser retirados na
Secretaria de Esporte, Lazer e

Turismo. Mais informações pelos
telefones (45) 3256-8024, (45) 9
8806-2650 e (45) 9 8811-4594.

Equipe rondonense de basquete segue invicta na III Liga em Cascavel

 A equipe rondonense é uma das favoritas ao título
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  A equipe Entre Rios Futsal categoria feminina já conquistou
seu segundo placar elástico na Copa Amop

DIVULGAÇÃO
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Darci Raiter assume por 30 dias a
presidência da Câmara de Nova Santa Rosa

SUPLENTE VALDIR KELM TAMBÉM ASSUME CADEIRA
 Na última terça-feira (08)

em mais uma sessão da Câ-
mara de Vereadores de Nova
Santa Rosa, Valdir Kelm assu-
miu uma das cadeiras de ve-
reador para próximos 30 dias
Darci Raiter, assumiu a presi-
dência. Ambos são do partido
Partido Social Cristão (PSC).
As mudanças ocorreram em
virtude do pedido de afasta-
mento do vereador presiden-
te Paulo Wagner Neto para

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Neudi Piotrowski torna público que irá requer ao IAP, Renovação da Licença de
Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implantado no Lote Rural
N°186/B,do 35°Perímetro-Estrada Linha Glória , Distrito de São Roque . Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença de Instalação para o
empreendimento a seguir especificado:
Empresa: LEGARIO GILBERTO VON MUHLEN E OUTROS
Atividade: LOTEAMENTO CONDOMÍNIO BEIRA RIO
Endereço: CHÁCARA N° 313/315
Município: Marechal Cândido Rondon – PR

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer ao IAP a Renovação da Licença
de Instalação para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: LEGARIO GILBERTO VON MUHLEN E OUTROS
Atividade: LOTEAMENTO CONDOMÍNIO BEIRA RIO
Endereço: CHÁCARA N° 313/315
Município: Marechal Cândido Rondon - PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Arsenio Fischer torna público que recebeu do IAP a renovação da licença de
operação para suinocultura (Ciclo Terminação para 1.200 animais) instalado na
chácara nº 132 perímetro suburbano situada na Linha Km 13 no município de Pato
Bragado, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Marci Loreni Schlender, torna público que recebeu do IAP, Licença de instalação de
ampliação, para Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, modalidade ter-
minação, com validade até 20/09/2018, a ser instalado no Distrito de Vila Cristal,
município de Nova Santa Rosa, Estado do Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Marci Loreni Schlender, torna público que ira requer ao IAP, Licença de Operação
de ampliação para Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, modalidade
terminação a instalado no Distrito de Vila Cristal, município de Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Nadir Fenner Neubuser, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação
Empreendimento de Piscicultura, porte pequeno, com validade até 13/04/2019, a ser
instalado na Linha Brasil distrito de Alto Santa Fé, Município de Nova Santa Rosa, Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carlinhos Viapiana torna público que irá requerer ao IAP a Renovação Licença De
Operação Para Suinocultura (Sistema Terminação 1.500 animais) instalada no lote
Rural nº 36/A situada na Linha Arroio Fundo, município de Pato Bragado - PR.

tratar de assuntos particulares.
No seu pronunciamento

Valdir Kelm agradeceu a co-
munidade, aos colegas vere-
adores e em especial aos seus
eleitores. Darci Raiter no uso
do grande expediente saudou
o vereador Valdir dando as
boas-vindas.

Entre outras autoridades, es-
tiveram presentes, o presidente
do PSC em Nova Santa Rosa,
Carlos Cesar Hennig e Fernando

da Costa, assessor parlamentar
do deputado estadual Cláudio
Palozi, além do público em geral.

O então presidente Darci Rai-
ter apresentou dois requerimen-
tos nesta sessão. Um deles pro-
põe melhorias no passeio públi-
co da Rua Juscelino Kubitschek e
o outro solicita a instalação de
uma faixa elevada para travessia
de pedestres nas proximidades
da Copagril, saída para Marechal
Cândido Rondon.   Presidente Darci Raiter, assessor Fernando da

Costa e vereador Valdir Kelm

DARIO LOCH

Pato Bragado adquire novo veículo para
recolhimento de galhos e entulhos
 Prefeito de Pato Bragado,

Leomar Rohden (Mano), vice Dir-
ceu Anderle, secretário de Obras,
Viação e Urbanismo, Lércio Kirs-
ten e motorista Airton Cavali por
ocasião do recebimento das
chaves do novo veículo utilitário
de carga, marca VW, modelo
Delivery 8.600, ano e modelo
2018 com caçamba basculante
destinado ao recolhimento de
galhos e entulhos pela Secreta-
ria Municipal de Obras, Viação e
Urbanismo. O utilitário foi adqui-
rido pelo governo municipal ao
custo de R$ 156 mil.

Prefeitura rondonense investe em
parquinhos infantis para Cmeis

DIVULGAÇÃO

 Na última quarta-feira (09), o
prefeito de Marechal Cândido
Rondon, Marcio Rauber assinou
a ordem de compra para a im-
plantação de parquinhos infantis
em todos os Cmeis do município.
Além dos playgrounds adquiri-
dos, será entregue uma cama
elástica para cada Cmei.

Estiveram presentes no ato
de assinatura, o vice-prefeito
Ilário Hofstaetter, o Ila; a secre-
tária da Educação Marcia Win-
ter da Mota e representantes
das empresas que irão instalar
os brinquedos.

 Autoridades com o
novo veículo

 A assinatura da ordem de compra aconteceu na Sala de
Reuniões do paço municipal rondonense
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