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Dia de Campo da
Mandioca acontece

hoje em Porto Mendes

QUASE 3 MIL ELEITORES
ESTÃO COM O TÍTULO IRREGULAR

EM MARECHAL RONDON
PÁGINA 7

Com o intuito de demonstrar as principais tecnologias para a condução
de lavouras de mandioca, a Atimop (Associação Técnica das Indústrias

de Mandioca do Paraná), juntamente com o Iapar ( Instituto
Agronômico do Paraná), e com o apoio da Secretaria da Agricultura do

Município de Marechal Cândido Rondon, Emater, Unioeste, Sicredi e
Embrapa, estarão realizando hoje (17) o 12º Dia de Campo da

Mandioca junto ao Campo Experimental localizado no Distrito de Porto
Mendes, Marechal Cândido Rondon. O presidente da Atimop, Nilto

Cerny (Pelé), comenta sobre o evento e a cultura em entrevista.

PÁGINA 5

Entre Rios do Oeste
lança amanhã a sua
festa do município

PÁGINA 9

Miss
Rondon

Neste sábado (19) o Centro
 de Eventos de Marechal Cândido

Rondon será palco do Miss Rondon
2018. São 12 as candidatas (foto)
que disputam o título. O evento,

organizado pela Secretaria de
Cultura e Proem, está programado

para iniciar às 20h30.
PÁGINA 13



o último domingo (13) completaram-se 130 anos
da abolição da escravatura no Brasil. O nosso país
foi o último do rol das nações consideradas como
civilizadas a abolir o uso da escravidão, em 13 de
maio de 1888.

Por ser uma data que serve de referência na
luta pela igualdade formal entre todos os
brasileiros, ela merece ser lembrada e valorizada.
Não apenas como uma data da história do Brasil,
mas como um momento de reflexão profunda
sobre as desigualdades sociais e econômicas que
ainda pairam na nossa sociedade a partir da cor
da pele, 130 anos depois.

Oficialmente os escravos foram liberados a
partir daquela data. Mas, o país não se preocupou
em integrá-los à sociedade, passando a ser
tratados como uma espécie de segunda classe.
Esse tratamento desigual reflete até hoje nas
condições de vida dos descendentes da etnia
liberada formalmente, mas que continuou
fragilizada pelas carências em todos os sentidos,
inclusive na educacional.

E não precisamos falar apenas dos negros.
Independente da raça ou da cor da pele, enquanto
uma pessoa for julgada pela sua etnia, ainda
teremos um longo caminho a percorrer em busca
de uma nação menos desigual.

Em outubro teremos eleições. Cabe aos futuros
eleitos, especialmente aos legisladores, criar
meios para a superação destes obstáculos que
ainda persistem 130 anos após a abolição da
escravatura. Garantir o acesso aos direitos e
serviços básicos, como saúde, educação,
saneamento e emprego.

E além dos governantes, precisamos de uma
mudança de comportamento por parte da sociedade
em geral e das organizações civis para que a luta
contra a escravidão assuma novos ares. E isto só
será possível através do exercício pleno da cidadania.
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Em muito boa hora, a governadora
Cida Borghetti sancionou no dia 25 de
abril, lei que obriga a instalação de pai-
néis solares para aquecimento de água
em habitações populares financiadas
pelo poder público federal, estadual e
municipal, no Paraná.

O objetivo é reduzir o gasto com ener-
gia elétrica, através da substituição de
chuveiros elétricos por aquecedores so-
lares, seguindo regras estabelecidas e
com eficiência comprovada por institui-
ções governamentais.

O que se espera com isso é a abertura
de caminho para a geração de energia elé-
trica pelo mesmo sistema, regulamenta-
do em 2012, com previsão de recupera-
ção do investimento que já caiu para ape-
nas quatro ou cinco anos, estimulando sua
adoção, segundo especialistas do setor.

A redução deve-se, inclusive, à que-
da no custo dos equipamentos, com re-
dução de 30% nos preços em 2017. A
continuidade dessa redução certamen-
te será acelerada pelo crescimento da
demanda, viabilizando sua adoção por
famílias de baixa renda.

Neste início de 2018, o custo da ins-
talação de sistemas de energia solar
em residências e pequenos comércios
vai de 15 mil até mais de 100 mil reais.
A opção cabe a técnicos e proprietári-
os, após testar opções para reduzir a
conta mensal de luz.

As placas, pelo que se sabe, podem, in-
clusive, ser instaladas em prédios vizinhos,
com maior exposição ao sol. Em média, os
sistemas mais utilizados geram energia no
valor de até 10 mil reais por mês, em cida-
des de diversas regiões do País.

Conforme especialistas, a adoção da al-
ternativa pelos proprietários de imóveis
começa pela realização de estudo detalha-
do das necessidades do cliente, com base
na fatura mensal de energia e disponibili-

dade de telhados  ou áreas de solo, para a
instalação de painéis, que só geram ener-
gia elétrica quando bate a luz do sol.

Após comprovada a viabilidade do in-
vestimento por técnicos especializados,
com aprovação do interessado, é elabo-
rado o projeto  elétrico a ser encaminha-
do para a concessionária de energia.

A empresa analisa e aprova a iniciati-
va em até 15 dias. Com o projeto aprova-
do, se pode iniciar a instalação dos pai-
néis fotovoltaicos, inversores, aterramen-
to e toda instalação elétrica necessária.

Finalizado o processo, a concessioná-
ria faz a vistoria para verificar se a insta-
lação está de acordo com as normas da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel). Após a conclusão e aprovação do
projeto, ele passa a ser considerado pela
instituição como nova “usina”, de gera-
ção de energia elétrica.

Em seguida, é realizada a substitui-
ção do relógio tradicional de medição
convencional de consumo por equipa-
mento bidirecional, que irá registrar a
produção e o consumo de energia do
proprietário do sistema.

O processo de instalação e liberação
da inovação pode levar até 30 dias. Com
tudo concluído, a energia gerada pelo sis-
tema poderá ser usada pelas luzes da
casa, eletrodomésticos e tudo que esteja
ligado nas tomadas.

Se não houver tempo e intensidade de
sol suficiente para abastecer toda a de-
manda da unidade, o restante da ener-
gia será fornecido pela distribuidora.

Quando o sistema particular gerar
mais do que o consumo da unidade, a
energia excedente irá para a rede da dis-
tribuidora e gerará crédito que poderá
ser utilizado pelo proprietário em até 60
meses. Nesse caso, compensará o con-
sumo em períodos de muita chuva ou
de tempo nublado.

No dia 15 de maio, fortes ventos derrubaram lavouras
de milho no município de Mercedes, mais
precisamente na região de Três Irmãs e Arroio Guaçu.
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Denúncias envolvem família
e cúpula de Beto Richa

 Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente Vice-presidente
O deputado estadual Ademir Bier será novamente o vice-
presidente da Unale – União Nacional dos Legisladores
Estaduais. Ele foi reconduzido ao cargo durante a 22ª
Conferência Nacional da Unale realizada na semana passada
em Gramado, no Rio Grande do Sul. O novo presidente é o
deputado Ciro Simoni, do PDT gaúcho.

VVVVVai consai consai consai consai conseeeeeggggguir muir muir muir muir manananananttttter?er?er?er?er?
Depois da série de escândalos envolvendo o ex-governador Beto
Richa que estouraram na última semana já há quem questione
se o ex-governador vai conseguir manter sua intenção de
disputar uma vaga ao Senado. A dúvida é pertinente não só
pelo fato de que, além de dificuldades judiciais, teria também
muita dificuldade para convencer os eleitores a votarem nele
após a pancadaria de denúncias que caiu sobre sua cabeça,
sem contar o risco de não conseguir vaga nas chapas que
concorrerão à eleição de outubro.

Vice de OsmarVice de OsmarVice de OsmarVice de OsmarVice de Osmar
Esta semana foi ventilado que o ex-presidente do Grupo
Positivo, Oriovisto Guimarães, poderá ser o candidato a vice-
governador na chapa de Osmar Dias. A informação contradiz a
intenção inicial que Oriovisto anunciou mês passado, ou seja,
de ser candidato a senador pelo Podemos, o partido de Alvaro
Dias, ao qual se filiou este ano.

Rossoni vai deporRossoni vai deporRossoni vai deporRossoni vai deporRossoni vai depor
O deputado federal Valdir Rossoni, ex-chefe da Casa Civil, vai
ser ouvido pela Justiça nesta quinta-feira (17), às 14 horas. Em
uma postagem na sua página do Facebook, Rossoni disse que
espera que o Ministério Público autorize a imprensa a transmitir
ao vivo o seu depoimento. Ele diz estar farto de ver “divulgada a
palavra de um criminoso como sendo única e verdadeira”,
referindo-se à reprodução pela RPCTV do depoimento que o
delator Eduardo Lopes de Souza, dono da construtora Valor e
pivô da Operação Quadro Negro, prestou à Justiça. No
interrogatório, Souza afirmou que pagou propina a Rossoni com
aditivos que recebeu por obras que realizou.

Corrida presidencialCorrida presidencialCorrida presidencialCorrida presidencialCorrida presidencial
Sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o deputado
federal Jair Bolsonaro (PSL-RJ) lidera a corrida eleitoral de 2018
para o Palácio do Planalto, seguido por Marina Silva (Rede),
com quem empataria no segundo turno. Os dados são de
pesquisa da CNT/MDA, divulgada esta semana e que tem
margem de erro de 2,2 pontos percentuais. Bolsonaro aparece
com 18,3% contra 11,2% de Marina em cenário com 14
candidatos. Quando aparece, Lula, mesmo preso em Curitiba,
lidera a pesquisa: com 32,4% de intenções de voto. No segundo
turno, venceria todos os candidatos.

Álvaro DiasÁlvaro DiasÁlvaro DiasÁlvaro DiasÁlvaro Dias
Na pesquisa da CNT/MDA o senador paranaense Alvaro Dias,
embora com baixo porcentual, mantém-se na 5.ª posição em
praticamente todos os cenários (sem Lula e Barbosa), pouco
abaixo do ex-governador paulista Geraldo Alckmin, a aposta
do PSDB. Deve-se atentar para o detalhe importante: a soma
de brancos, nulos e indecisos representa 46% dos eleitores. Ou
seja, quase metade dos brasileiros não está conformada com o
quadro de candidatos que lhe é apresentado. A pesquisa tem
nível de confiança de 95% e foi registrada no dia 8 de maio, com
o número BR-09430/2018.

 A saída do governo vem sen-
do marcada por uma série de
denúncias que atingem não só o
próprio ex-governador Beto Ri-
cha como praticamente todos os
assessores mais próximos, além
de membros da sua família. Em
menos de uma semana, foram
três situações impactantes.

Na quinta-feira (10) saiu a de-
núncia da fraude da licitação na
PR-323. Envolve diretamente o
braço-direito de Beto, Deonilson
Roldo, mas é também uma dor
de cabeça para o irmão do ex-
governador, Pepe Richa, secretá-
rio da área de infraestrutura.

Na segunda-feira, a revista
Veja anunciou que Nelson Leal
Júnior, ex-diretor do DER, preso
pela Lava Jato, está centrando
suas denúncias no próprio gover-
nador Beto Richa e nas Patrulhas
Rurais, ligadas à secretaria que

era comandada por Pepe Richa.
Ainda na segunda, o Paraná-

TV soltou diversos vídeos do in-
terrogatório de Eduardo Lopes,
dono da construtora Valor. Basi-
camente, ele manteve o que já
disse: que as obras em escolas
eram fraudadas para dar dinhei-
ro a campanhas de políticos li-
gados ao governo.

Em sua denúncia, implicou o
próprio Beto Richa; o filho Mar-
cello, o irmão Pepe; o presidente
da Assembleia e do PSDB à épo-
ca, Ademar Traiano; o primeiro-
secretário Plauto Miró; o conse-
lheiro Durval Amaral, indicado
para o TCE por Beto; seu filho,
Thiago Amaral, da base do go-
verno; o chefe da Casa Civil, Val-
dir Rossoni; a vice-governadora,
Cida Borghetti e seu marido, o ex-
ministro Ricardo Barros; isso além
de figuras menores como Luiz Abi

 Na sessão dessa semana da
Câmara Municipal, o vereador
rondonense Arion Nasihgil co-
brou da administração diversas
melhorias para dois importan-
tes bairros rondonenses: Barce-
lona e Boa Vista.

Em relação ao primeiro, o

Vereador Arion cobra melhorias
para bairros rondonenses

edil solicitou ao Poder Público,
através de indicação, a constru-
ção de uma ciclovia às margens
da Rodovia PR-491, interligan-
do os acessos ao bairro ao tre-
vo de acesso à cidade. O vere-
ador já havia encaminhado so-
licitação semelhante ao Depar-
tamento de Estradas de Roda-
gem do Paraná (DER-PR), que
em resposta informou que o
órgão é favorável à construção
da ciclovia, desde que a mesma
seja realizada pela Prefeitura,
que deverá apresentar os devi-
dos projetos, de acordo com as
normas técnicas vigentes.

“A busca pela construção de
uma ciclovia para os moradores
do Barcelona é uma bandeira do
meu mandato. Já obtivemos um
parecer favorável do órgão es-
tadual, o que é um primeiro pas-
so muito importante, bastando
agora que a prefeitura inclua
essa obra em seu orçamento
para que seja então realizada.
Tenho certeza que o prefeito se
sensibilizará com essa necessi-

dade”, afirmou Arion.
Em outra indicação, o verea-

dor solicitou a realização de di-
versas melhorias para o bairro
Boa Vista. Dentre as melhorias
pleiteadas estão a instalação de
um ponto de ônibus na esquina
das ruas São Paulo e Annita Tren-
tini; o recape asfáltico da Rua São
Paulo; a urgente limpeza dos ter-
renos de propriedade do Poder
Público; e a instalação de uma
praça com parquinho infantil na
região do Loteamento Trentini.

De acordo com o edil, as de-
mandas apresentadas surgiram
após uma reunião com morado-
res do bairro. “São demandas
justas e que merecem a atenção
da municipalidade”, afirmou. Ari-
on destacou também a importân-
cia do papel do vereador em si-
tuações como essas. “O vereador
é o agente político mais próximo
das comunidades, e precisa es-
tar sempre presente quando é
chamado. É nosso dever levar as
reivindicações do povo para o
poder público”, concluiu.

 Beto Richa em meio a
uma série de escândalos
envolvendo seu governo

EM MENOS DE UMA SEMANA, FORAM TRÊS SITUAÇÕES IMPACTANTES QUE
AFETARAM O EX-GOVERNADOR



GAZETA DO POVO

e Ezequias Moreira.
Todas as denúncias dizem res-

peito ao financiamento das cam-
panhas de Beto Richa e de seu gru-
po por meio do suposto uso ilícito
da máquina do governo. Todas as
acusações apontam que o ex-go-
vernadora fraudava obras para fi-
nanciar sua permanência no poder.

CRISTIANO VITECK

 Vereador Arion Nasihgil
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Licitações poderão ter
transmissão ao vivo
em Marechal Rondon

 Foi aprovado esta semana
pela Câmara Municipal de Mare-
chal Cândido Rondon, em primei-
ra votação, o projeto de lei 11/
2018, de autoria do vereador Clei-
ton Freitag (Gordinho do Suco).
A matéria pretende tornar obri-
gatória a transmissão ao vivo
pela internet, no Portal da Trans-
parência da Prefeitura, das ses-
sões públicas das Comissões Per-
manentes de Licitações da admi-
nistração direta e indireta do go-
verno municipal.

Ainda conforme o projeto, após
a transmissão ao vivo, as grava-
ções em áudio e vídeo deverão fi-
car disponíveis à população pelo
prazo mínimo de três anos. O des-
cumprimento da lei por parte do
gestor responsável pelo órgão
poderá configurar crime de res-
ponsabilidade administrativa, sem
prejuízo de outras sanções previs-
tas em legislação federal.

A transmissão ao vivo e pos-
terior gravação das licitações
deverá abranger os procedimen-
tos de abertura dos envelopes
contendo a documentação rela-
tiva à habilitação dos concorren-
tes, de verificação e conformida-
de de cada proposta com os re-
quisitos do edital, de julgamento
e classificação de propostas.

A vereadora Alessandra Caetano Lupges quer
informações sobre a fiscalização dos vendedores
ambulantes que atuam em Entre Rios do Oeste.
Ela diz que muitos comerciantes locais estão
reclamando sobre a presença destes vendedores
sem a autorização da prefeitura.

O vereador Pedro Rauber pede que a prefeitura
faça a pavimentação poliédrica ou asfáltica do
trecho de estrada rural conhecido como “Morro
da Linha Heidrich”, num trajeto de
aproximadamente 300 metros.

Pedido do vereador Adelar Neumann solicita que
a administração municipal rondonense construa
uma travessia elevada na Rua São Pedro, em
frente ao CMEI Portal da Vida.

Adriano Cottica quer que a prefeitura formalize
convênio com o Instituto das Águas do Paraná,
visando o recebimento de tubos de concreto
visando à construção de galerias pluviais nas
ruas da sede distrital de Margarida.

Os vereadores Nilson Hachmann e Ronaldo Pohl
estão solicitando que a prefeitura de Marechal
Cândido Rondon melhore a sinalização vertical
nas vias públicas do distrito de Porto Mendes,
inclusive instalando novas placas indicativas de
nome de rua.

O vereador Dorivaldo Kist (Neco) pede a
execução de amplo projeto de revitalização da
Avenida Capitão Heitor Mendes, no distrito
turístico de Porto Mendes.

Os vereadores Claudio Kohler (Claudinho) e
Vanderlei Sauer pedem a pavimentação do
prolongamento da Rua Colombo até a esquina
com a Rua Willy Carlos Trentini, no Parque
Industrial III. A obra sugerida tem extensão
aproximada de 800 metros.

Os vereadores Nelsi Neitzke e Selso Francener
solicitaram esta semana o cascalhamento na
estrada da Linha João Pessoa no perímetro rural
de Quatro Pontes.

Solicitação dos vereadores César Alexandre
Seidel e Selso Francener cobra medidas visando
à devolução do controle administrativo do sistema
de abastecimento de água das Associações, ao
departamento responsável em Quatro Pontes.

Gustavo Borchert, vereador de Quatro Pontes,
quer que a prefeitura estenda o auxílio
transporte aos estudantes de mestrado e ou
doutorado do município.

O vereador Pedrinho Aloisio Tonelli quer a
transferência do atual parque de máquinas de
Quatro Pontes para um local com mais espaço
físico.

Parlamento

PROJETO DE LEI QUE OBRIGA AS TRANSMISSÕES FOI APROVADO
EM PRIMEIRA VOTAÇÃO ESTA SEMANA



Ressalta-se, porém, que os
processos licitatórios realizados
na modalidade pregão eletrôni-
co e de dispensa ou inexigibili-
dade de licitação ficam dispen-
sados da transmissão ao vivo.

O texto ainda deverá passar
por mais uma votação no Poder
Legislativo, antes de ser encami-
nhado para a sanção do prefeito
Marcio Rauber. Porém, Gordinho
do Suco já comemora a aprova-
ção unânime na primeira votação,
no dia de ontem.

CRISTIANO VITECK

Vereador Gordinho do Suco é o autor do projeto de lei

Na justificativa do projeto de
lei, o vereador autor explica que
o objetivo é resguardar os princí-
pios da legalidade, impessoalida-
de, moralidade, publicidade e efi-
ciência dos atos públicos. “Com a
aplicação desta legislação, toda a
sociedade poderá acompanhar a
tramitação dos processos licitató-
rios”, afirma Gordinho do Suco.

Se sancionada, a lei deverá
entrar em vigor em até 180 dias
contados a partir da sua data
de publicação.

 Sem dinheiro em caixa, o
governo determinou que os
bancos públicos não renegoci-
em dívidas de produtores rurais,
beneficiados pela aprovação no
Congresso de uma lei que lhes
concede descontos de até 95%
no saldo devedor. Esses des-
contos terão de ser bancados
pelo Tesouro Nacional, mas não
há previsão no Orçamento para
isso. O custo total para o Te-
souro poderia chegar a R$ 17

Governo proíbe bancos públicos
de renegociar dívidas agrícolas

bilhões, caso todos os produ-
tores renegociassem as dívidas.

A possibilidade de renego-
ciação desses débitos, incluin-
do parcelas não vencidas, foi
incluída na Lei 13.606, que criou
o Refis do Funrural. A lei foi
aprovada com uma série de ar-
tigos que permitiram a renego-
ciação também de dívidas com
bancos públicos, sem relação
com o Funrural.

O presidente Michel Temer

vetou as benesses. Mas, em abril,
o Congresso derrubou todos os
vetos. Agora, essa conta terá de
ser paga pelo Tesouro Nacional.

O Ministério da Fazenda, en-
viou comunicado aos bancos
para proibir a renegociação.

O Banco do Brasil, maior fi-
nanciador rural, aguarda a regu-
lamentação da lei para adoção
das providências. A Caixa não
quis se pronunciar e o BNDES
aguarda novas informações.
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Nilto Cerny:

O PRESIDENTE DA ATIMOP
DESTACA O DIA DE CAMPO DA

MANDIOCA E O TRABALHO
REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO

 “Nossa região tem a segunda maior
produção de amido de mandioca do Brasil”

H

  TRIBUNA DO OESTE: Qual o trabalho realizado pela
Atimop?

Nilton Cerni: A Atimop foi fundada do dia 14 de junho de
2003.  Em uma área de 48 hectares no distrito de Porto
Mendes, Marechal Cândido Rondon, de propriedade do Ins-
tituto Agronômico do Paraná – Iapar, firmando parceria com o
instituto através de um Termo de Cooperação Técnica. Nesta
área, a associação desenvolve pesquisas e experimentações
com a cultura da mandioca. Recebe a orientação da Univer-
sidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e também
tem a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecu-
ária (Embrapa).

 Quantas indústrias fazem parte da Atimop?
Fazem parte da Atimop, 10 indústrias: a Copasul, de

Naviraí -MS; MCR Amidos, de Mercedes-PR; Indemil, de
Guaira-PR; Fecularia Mundo Novo, de Mundo Novo, MS;
LAR Cooperativa Agroindustrial, de Missal,-PR; Cassava,
Maripá-PR; Cooperativa. C.Vale, de Terra Roxa e Assis Cha-
teaubirand – PR e Itaquiraí-MS; Amitec, de Goioerê-PR;
Horizonte Amidos, de Marechal Cândido Rondon-PR; e Fino
Alimentos, de Toledo-PR.

 O que a mandiocultura representa para a região?
Marechal Cândido Rondon está inserido na regio-

nal de Toledo e na qual de 13 a 15 mil hectares são
cultivados com mandioca. São nove indústrias instala-
das na região oeste que representa hoje, a segunda
maior produção de amido de mandioca do Brasil. Entre-
tanto, infelizmente essa matéria-prima não é suficiente
para suprir toda a região e é preciso importar de outras
localidades do Brasil. A mandiocultura é uma alternativa
viável, assim como a soja e o milho. Porém, a mandioca
dá um pouco mais de segurança em relação ao clima,
por ser mais resistente às intempéries climáticas. Ela
também é responsável por manter o homem no campo,
possibilitando-o trabalhar com custo um pouco menor e
sem a necessidade de utilizar tantos insumos.

 Sobre o Dia de Campo da Mandioca, quando será?
Qual será a programação e quem pode participar?

O Dia de Campo da Mandioca acontece hoje (17), a
partir das 12h30 no Campo Experimental de Porto Men-
des, em Marechal Cândido Rondon. As inscrições são
gratuitas e devem ser feitas no local do evento. Após a
coleta das inscrições haverá passeio pelas Estações, pa-
lestras técnicas e comerciais, dinâmica de máquinas e
equipamentos e a brincadeira Arrancadão de mandioca
para animar os participantes.

As palestras, ministradas por doutores e economistas
têm o objetivo de instruir o produtor quanto às perspectivas
do mercado apresentando dados da mandiocultura e auxili-
ando no combate a insetos e pragas, além de destacar a
importância de utilizar produtos seletivos promovendo o equi-
líbrio da lavoura.

O foco das palestras é o produtor rural que trabalha
com a cultura da mandioca, mas estudantes e outros inte-
ressados também podem participar.

Haverá apresentação de alguns insumos na área de
adubos e fertilizantes e também a apresentação de máqui-
nas e equipamentos.

 Nilto Cerny
(popular

Pelé),
presidente da

Atimop

á pouco tempo o plantio e cultivo da
mandioca eram vistos como cultura
de subsistência, contudo, este olhar
tem se transformado e o plantio

desta raiz tem se destacado no mercado,
inclusive na geração de emprego e renda.
Nem todos sabem, mas no setor
alimentício, por exemplo, a mandioca é
utilizada em produtos como: biscoito, pão,
linguiça, enlatados, barra de cereais, pudim,
sorvete, lasanha, entre outros. E se for
modificada por meio de tecnologias, esta
raiz pode também ser utilizada nas
indústrias farmacêutica, têxtil, celulose,
plástico biodegradável, petroquímica,
siderúrgica, cola e outros.
Visando levar conhecimento aqueles que
trabalham com a cultura da mandioca, foi
organizado pela equipe de técnicos da
Atimop (Associação Técnica das Indústrias
de Mandioca do Paraná) com apoio do
Iapar, Unioeste, Emater, Sicredi, Secretaria
da Agricultura de Marechal Cândido
Rondon, Ciências Agrárias e Embrapa, o
evento Dia de Campo da Mandioca que
contará com uma série de palestras
ministradas por profissionais renomados
envolvidos na mandiocultura brasileira.
Nilto Cerny (conhecido como Pelé),
presidente da Atimop, fala sobre a
programação do evento. Além disso, Pelé
conta um pouco a respeito do trabalho
realizado pela associação, as indústrias que
abrangem a área de atuação da Atimop e a
representatividade da cultura da mandioca.
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A governadora Cida Borghet-
ti destacou esta semana o balan-
ço do atendimento às prefeituras
desde que iniciou a gestão, há
pouco menos de 40 dias. Foram
autorizados R$ 235 milhões para
mais de 200 municípios, por meio
de cerca de 300 convênios.

A determinação, afirmou a
governadora, é que o Estado tra-
balhe junto com os prefeitos para
agilizar os projetos e atender as
demandas da população. “Somos
um governo municipalista, esta-
mos todos do mesmo lado com
o objetivo de trabalhar para as
pessoas”, disse ela em encontro
com prefeitos, realizado no au-
ditório da Polícia Rodoviária Fe-
deral, em Curitiba.

Os recursos repassados às
prefeituras se destinam a proje-
tos apresentados pelas prefeitu-

Em 40 dias, Estado confirma
R$ 235 milhões para as cidades

 DETERMINAÇÃO É TRABALHAR JUNTO COM OS PREFEITOS PARA AGILIZAR ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO
ras, principalmente para obras de
melhoria da infraestrutura urba-
na e para modernização do par-
que de máquinas.

De acordo com o presidente
da Associação dos Municípios
do Paraná (AMP) e prefeito de
Coronel Vivida, Frank Schiavini, a
união entre os municípios e o
Governo do Estado fortalece as
entidades na busca de melhori-
as e qualidade de vida à popu-
lação. “Quando brigamos pelos
mesmos objetivos conseguimos
ganhar mais força e, assim avan-
çar no desenvolvimento dos mu-
nicípios como um todo. A go-
vernadora tem se mostrado mu-
nicipalista e aberta ao diálogo,
o que é muito importante para
chegar a um consenso e discu-
tir propostas em benefício da po-
pulação”, disse.  Governadora Cida Borghetti: “Somos um governo municipalista”

 DIVULGAÇÃO

 A Câmara Municipal de Nova
Santa Rosa aprovou neste ano, a
lei que dispõe sobre o Plano de
Cargos, Carreira e Remuneração
dos Profissionais da Educação

Pública Municipal nos termos das
Leis Federais 9394/96, 11.494/07,
11.738/08 e da Resolução CNE/

CEB nº 02/2009.
Encerra no próximo dia 30

de maio, o prazo que oferta
aos profissionais do magistério

e de apoio educacional do
município a participação da

consulta pública que objetiva a
revisão do Plano de Carreira.
Para tanto, é necessário enviar

as sugestões por meio da
ouvidoria do município.

O Plano de Cargos, Carreira
e Remuneração é o instrumento
norteador que organiza a vida
funcional da categoria, promo-
vendo a qualidade da educa-
ção. A colaboração de todos

os profissionais é de extre-
ma importância.

 Por iniciativa do Comitê
Nacional de Educação Financei-

ra (Conef), é promovido
anualmente a Semana Nacional
de Educação Financeira, cha-

mada Semana Enef.
Segundo o próprio Comitê, o
objetivo é disseminar a educa-
ção financeira, previdenciária e
de seguros, além de contribuir

para o fortalecimento da
cidadania e autonomia da

população brasileira.
A Associação Comercial e
Empresarial de Marechal

Cândido Rondon (Acimacar) é
parceira na ação, junto da
Uniprime e Sempre Vida, e

oferecem a palestra “Educação
Financeira”, hoje (17), às 19h30.
O palestrante será o educador
financeiro e assessor de investi-

mentos da Uniprime, Marcio
Araujo.  A palestra é aberta a
todas as idades, é gratuita e

será realizada no Auditório da
Acimacar. Mais informações

podem ser obtidas pelo telefo-
ne 3284-5704, com Josiane.

Sugestões para o Plano
de Carreira da

Educação podem ser
enviadas até o dia 30
em Nova Santa Rosa

O departamento de Economia
Rural (Deral) vinculado à Secre-
taria de Estado da Agricultura e
do Abastecimento do Paraná
(Seab) estima que em função da
estiagem, 40% de 2,146 milhões
de hectares de milho safrinha cul-
tivados na safra 2017/2018 do
Estado estão com bom aspecto,
44% em condições médias e 16%

 Em parceria,
Acimacar promove
palestra gratuita de

Educação Financeira

em situação ruim. A área deve fi-
car 11% abaixo de 2,411 milhões
de hectares cultivados na tempo-
rada anterior.

As lavouras se dividem entre
as fases de desenvolvimento ve-
getativo (5%), floração (38%), fru-
tificação (53%) e maturação (4%).
A produtividade média foi estima-
da em 5.704 quilos por hectare,

3% acima dos cinco 1.516 quilos
registrados na última safra. A pro-
dução da segunda safra de mi-
lho em 2017/2018 pode atingir
12,243 milhões de toneladas, 8%
abaixo das 13,298 milhões de to-
neladas na safra anterior.

Inclusive, o baixo preço do mi-
lho deve se manter firme até o fi-
nal da segunda safra devido à seca.

16% da segunda etapa da safra
paranaense de milho está ruim

 As más condições climáticas persistem, principalmente, no Mato Grosso
do Sul e Paraná, grandes produtores do grão

REPRODUÇÃO/INTERNET
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 Terminou na semana passa-
da o prazo para fazer a regulari-
zação do título de eleitor e 2.759
eleitores em Marechal Cândido
Rondon estão com seus títulos em
situação irregular por alguma ir-
regularidade, conforme informa-
ções obtidas junto ao Fórum Elei-
toral. Ou seja, estes eleitores es-
tão impedidos de votar nos dois
turnos da eleição de 2018.

O último dia para o eleitor fa-
zer sua inscrição eleitoral, transfe-

Quase 3 mil eleitores estão com o
título irregular em Marechal Rondon

PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO DO DOCUMENTO TERMINOU NA SEMANA PASSADA
S

Levantamento feito pelo Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE)
aponta que nos dois meses an-
teriores à data de fechamento do
cadastro, na semana passada,
mais de 8,2 milhões de eleitores
procuraram os cartórios eleitorais
espalhados pelo país para fazer
sua inscrição eleitoral, transferir
ou atualizar os dados do título.
Somente nos três últimos dias an-

Cartórios atendem mais de 8,2 milhões de pessoas
teriores ao prazo-limite, foi regis-
trado um pico de mais de 1,5
milhão de atendimentos.

Os cartórios anotaram cerca
de 1,8 milhão de pedidos de no-
vas inscrições eleitorais durante
esses 60 dias. Com o título na mão,
esses cidadãos estão aptos a vo-
tar nas Eleições Gerais de 2018.
Pela Constituição Federal, a inscri-
ção eleitoral e o voto são obriga-

tórios aos brasileiros maiores de
18 anos e facultativos aos jovens
de 16 e 17 anos, aos maiores de
70 anos e aos analfabetos.

Já a transferência de domicí-
lio foi solicitada nos cartórios elei-
torais brasileiros por mais de 1,5
milhão de eleitores. Essas pesso-
as poderão, a partir desta elei-
ção, votar nos novos locais indi-
cados à Justiça Eleitoral.

Os cartórios também recebe-
ram quase cinco milhões de elei-
tores para fazer a atualização dos
dados, incluindo pedidos de al-
teração de informações pessoais,
requerimentos para inclusão no
título do nome social de travestis
e transexuais, e solicitações de
atendimento especial no dia da
eleição para pessoas com defici-
ência ou mobilidade reduzida.

otação 2018
Nas Eleições de 2018, os
brasileiros elegerão o
presidente e o vice-presi-
dente da República, 27
governadores e vice-
governadores de estado e
do Distrito Federal, dois
terços do Senado Federal
(dois senadores por estado),
deputados federais e
deputados estaduais e
distritais. O primeiro turno
da eleição ocorrerá no dia 7
de outubro, e o segundo
turno – se houver – no dia 28
de outubro.
Pela Constituição Federal, a
inscrição eleitoral e o voto
são obrigatórios aos
brasileiros a partir dos 18
anos e facultativos aos
jovens de 16 e 17 anos, aos
maiores de 70 anos e aos
analfabetos.

V

rir ou atualizar os dados de seu
título foi dia 9 de maio. Quem per-
deu o prazo está agora com a si-
tuação irregular e, por isso, não
poderá votar em outubro deste
ano, além de estar sujeito a multa
e a algumas restrições. Qualquer
atualização dos dados somente
poderá ser feita com a sua rea-
bertura, no dia 5 de novembro.

No Paraná, 864.179 eleitores
ficaram com o documento em si-
tuação irregular. De acordo com
o Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE-PR), a maior parte
ocorreu pela falta da biometria.
Marechal Cândido Rondon ainda
não está na lista de municípios
com biometria obrigatória. Mes-
mo assim, dentre os 38.736 elei-
tores aptos para a votação, 2.759
deles estão com seus títulos com
alguma irregularidade.

egunda
via do título
Somente em caso de
perda ou extravio, o eleitor
pode solicitar a segunda
via do título até 10 dias
antes do pleito de forma
gratuita. Para tirar a
segunda via, ele deve ir ao
cartório eleitoral do
município, portando
documento de identidade.
Poderá também baixar,
gratuitamente e a
qualquer tempo, a via
digital do título por meio
aplicativo e-Título,
disponível nas lojas
Google Play e Apple Store.

onsequências
O eleitor que não votar nem justificar a ausência às urnas deverá pagar multa e poderá
sofrer uma série de consequências, como não obter passaporte nem carteira de identida-
de, não receber salário de função ou emprego público e não poder participar de concor-
rência pública ou administrativa estatal. Além disso, ficará impossibilitado de obter
empréstimos em instituições públicas, de se matricular em instituições de ensino e de ser
nomeado em concurso público.
A multa eleitoral decorrente do não comparecimento injustificado no dia da votação varia de
R$ 3,51 a R$ 35,10, dependendo da análise do juiz eleitoral da região. É importante lembrar que
cada turno de um pleito representa uma eleição para efeito dessa contagem.
O eleitor que não votou em três eleições consecutivas nem apresentou justificativa de ausên-
cia às urnas também pode ter o título cancelado. Para regularizar a situação, nesse caso, além
de pagar as multas, o eleitor terá de comparecer a um cartório após a reabertura do cadastro,
munido de documento oficial com foto, comprovante de residência – e do título eleitoral, se o
tiver.  Já os eleitores que mudaram de domicílio eleitoral ou não solicitaram à Justiça a transfe-
rência devem justificar o não exercício do voto. A justificativa pode ser feita por meio do
formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE), que deve ser preenchido e entre-
gue apenas no dia da eleição nos postos de atendimento para esse fim. Esse formulário pode
ser obtido gratuitamente nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor, nos
sites do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e, no dia do pleito, nos locais de
votação ou de justificativa. Esses espaços serão amplamente divulgados.
A justificativa também pode ser apresentada no cartório por meio de requerimento dirigido ao
juiz da zona eleitoral até 60 dias após a data do pleito.

C

 O Fórum Eleitoral de
Marechal Cândido Rondon

registrou problemas com
quase 3 mil eleitores.
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Entre Rios do Oeste lança oficialmente
a Festa do Município 2018 nesta sexta

NO MESMO EVENTO, A ACIER COMEMORA SEUS 25 ANOS DE FUNDAÇÃO
O município de Entre Rios do

Oeste comemora o 25º aniversá-
rio de emancipação político ad-
ministrativo em junho. Em alusão
à esta comemoração e aos 25

anos de fundação da Acier – As-
sociação Comercial e Industrial de
Entre Rios do Oeste, amanhã (18),
será realizará uma solenidade
marcada por uma retrospectiva.

Nesta data, além dos lança-
mentos oficiais da Festa do Muni-
cípio 2018 e da Campanha Nota
Fiscal Premiada, será empossada
a nova diretoria da Associação e

Conselho da Mulher Empresária,
para a gestão 2018/2020.

Será servido jantar a base de
copa suína ao valor de R$ 40 e ha-
verá animação de Carla e Manoel.

Sábado (12) foi realizado o
dia “D” da 20ª Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra a gripe.
Em Pato Bragado, conforme a
técnica em Enfermagem, Andréia
dos Santos, o índice de vacina-
ção chegou a 55% do público
alvo, meta avaliada como regu-
lar, afinal por dois dias a vacina
estava em falta, mas ainda longe
dos 90% preconizados pelo Mi-

nistério da Saúde.
De acordo com ela, “Muitos

pais acreditam que a vacina é
transmissora da gripe, mas, pelo
contrário, ela é feita com o vírus
morto. Portanto, é 100% segura
incapaz de provocar a doença
nos vacinados”, garante.

Até 1º de junho, a sala de sala
de vacinas estará aberta, entre 8
e 11 horas e das 14 às 17 horas.



Pato Bragado intensifica
ações e vacinação chega a

55% dos grupos prioritários

 Equipe de saúde,
responsável pela

vacinação no
sábado (12)
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Os ganhadores da campanha
Dia das Mães da Acier foram:

9º - 1 Poupança Sicredi de RS 100,00:
Nádia Marilei Regert – Mistura Fina

8º - Vale-Compras de R$ 250,00: Ademir
B. Felix – Jorge Supermercado

7º - Vale-Compras de R$ 250,00 : Varlete
M. Guesser – Jorge Supermercado

6º - Vale-Compras de R$ 250,00 : Ilso
Antonio Conte – Copagril Posto de
Combustível

5º - Vale-Compras de R$ 250,00: Charlise
B. Mengarda – Móveis Estrela

4º - Vale-Compras de R$ 250,00: Daniele
Arndh – Charline Flores e Presentes

3º - Vale-Compras de R$ 250,00: Larissa
Klein – Copagril Posto de Combustível

2º - Vale-Compras de R$ 500,00: Janete
Leopold – Farmácia Farma Útil

1º - Vale-Compras de R$ 500,00: Luisa
Postay – Picolucho Modas
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Eleita a diretoria do
Conseg de Quatro Pontes

APENAS UMA CHAPA PROTOCOLOU SUA INSCRIÇÃO E FOI ELEITA POR ACLAMAÇÃO

Após a mobilização da Associação Comercial
de Quatro Pontes (Aciquap), com apoio do poder
público e da sociedade organizada, o Conselho
Municipal de Segurança (Conseg) foi reativado com
eleição da diretoria ontem (16).

No último dia 11, apenas uma chapa se habili-
tou ao processo eleitoral, vencendo por aclama-
ção. Trata-se da “Quatro Pontes com Segurança”.

 7º Encontro
Gauchense acontece neste

final de semana
 De hoje (17) até domingo

(20) acontece mais uma edição
do encontro gauchense amigos
gaúchos e paranaenses em Tu-
parendi, no Rio Grande do Sul.

O encontro é anual e é sedi-
ado por Nova Santa Rosa e Tu-
parendi, respectivamente. Reú-
ne em torno de 100 amigos.
Conforme os coordenadores,
Ricardo Lorenzatto de Nova San-
ta Rosa e Iurgues Capelari, de
Tuparendi, os encontros come-
çaram com um pequeno grupo
de amigos e familiares há sete
anos nos dois municípios devi-
do ao número de parentesco e
amigos em comum morando
nestas duas localidades.

O número de participantes
foi crescendo e o encontro, mar-
cado pela confraternização, jo-
gos de futebol, música, baralho,
churrascada e brincadeiras em
geral, virou tradição.

 Ricardo Lorenzatto,
coordenador do grupo

gauchense de Nova
Santa Rosa.

Confira os integrantes da chapa
Presidente: Rodrigo Waschburger
Vice Presidente: Eduardo Maffei
1º Secretário: Noeli Beatriz Assunção Radtke
2º Secretário: Luis Carlos Wammes
1° Tesoureiro: Marlon Andre Lermen
2° Tesoureiro: Tarcisio Afonso Goerck
Conselho Fiscal: Adriana Lermen Packer
Conselho Fiscal: Neri José Laufer
Conselho Fiscal: Diogo Borchert
Conselho Fiscal: Luiz Antonio Hawerroth
Conselho Fiscal: Afonso Francener

DIVULGAÇÃO

 DIVULGAÇÃO

A diretoria do Conseg representada pela
chapa “Quatro Pontes com Segurança” é

formada por membros da comunidade
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Marechal Cândido Rondon
receberá nova sinalização viária

AS NOVAS PLACAS SUBSTITUIRÃO AS ANTIGAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO NO TRÂNSITO
A cidade de Marechal Cândi-

do Rondon vai receber novas pla-
cas de sinalização no trânsito. A
prefeitura recebeu ao todo 345
placas refletivas e 200 hastes
metálicas, de fixação. As placas
serão colocadas em diversos no-
vos pontos do município, além de
substituir a sinalização antiga e
deteriorada.

Foram adquiridas através de
um processo licitatório no início
do ano, as hastes e 94,53 m² de
placas resultaram no valor de

mais de R$ 42 mil para a secreta-
ria, que ainda tem cerca de 200
placas a serem recebidas.

O secretário de Mobilidade
Urbana, Coronel Welyngton Alves
da Rosa, ressalta a qualidade do
novo material, “Estas novas pla-
cas são feitas com um material
de maior durabilidade e aumen-
to de efetividade da sinalização.
Estas são refletivas, material su-
perior à antiga sinalização verti-
cal”, argumenta ele. A instalação
ocorrerá nos próximos dias.

A assinatura de dois convêni-
os visando a destinação de re-
cursos em mais de R$ 340 mil
para a Associação dos Produto-
res Orgânicos de Mercedes
(Apromer) ocorreu na noite da
última sexta-feira (11) na Praça
Willy Barth em Mercedes durante
a 5ª edição da Feira da Lua.

O convênio foi assinado entre
a Apromer e a Fundação Banco
do Brasil. Os recursos serão utili-
zados para a aquisição de trator,
furgão, encanteirador, batedor
de cereais, subsolador, desidra-

 Educação de Entre Educação de Entre Educação de Entre Educação de Entre Educação de Entre
Rios do OesteRios do OesteRios do OesteRios do OesteRios do Oeste

realiza assinaturarealiza assinaturarealiza assinaturarealiza assinaturarealiza assinatura
da revista Nossoda revista Nossoda revista Nossoda revista Nossoda revista Nosso

AmiguinhoAmiguinhoAmiguinhoAmiguinhoAmiguinho

tador de frutas e freezers.
Na mesma ocasião foi cele-

brado um convênio entre a Apro-
mer e a Secretaria Estadual de
Agricultura e do Abastecimento
(SEAB) em quase R$ 129 mil.

Esses recursos possibilitarão
a aquisição de pasteurizador, ser-
ra fita com moedor de carne,
mangueira de gotejamento para
irrigação, aspersores para irriga-

ção, misturador elétrico de car-
ne, bambas d’água, barras de
tubo soldável, quadrados de
sombrite,  centrifuga de mel, ci-
lindros para massas, despolpa-
deiras de frutas e sacas de subs-
trato para hortaliças.

Estiveram presentes na soleni-
dade, a prefeita Cleci Loffi, o se-
cretário de Agricultura Sebastião
Kock, diretor de Cultura André Ba-

ckes, presidente da Câmara de
Vereadores Marcelo Eninger, o
presidente da Apromer Carlos Ber-
nicker, o chefe do Núcleo Regional
da Seab de Toledo Rudi Kuns, a
gerente da Agência do Banco do
Brasil de Mercedes Cristiane Mar-
tins Prado e o ex-gerente da Agên-
cia do Banco do Brasil de Merce-
des e atualmente em Nova Santa
Rosa Julio Sabadini Junior.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Equipe da Secretaria de
Educação e Cultura

apresentando alguns
exemplares da revista.

A Secretaria de Educação e
Cultura de Entre Rios do Oeste
realizou a assinatura da revista

Nosso amiguinho Junior. O
objetivo da assinatura é

ofertar as crianças do Cmei
Padre Emilio mais conheci-
mento envolvendo diversas
áreas abordadas na revista,

como histórias, receitas
saudáveis, brincadeiras,

curiosidades e atividades. 
Vale lembrar que a Escola

Municipal Presidente Médici,
através da Secretaria de Educa-

ção, há muitos anos já é assinan-
te da Revista Nosso amiguinho.
Segundo a Secretária da pasta,
Marilei Lerner, os temas aborda-

dos nas publicações da revista
são muito relevantes para o

ambiente escolar, além de ensinar
sobre valores e princípios.

 Nova sinalização a ser instalada em Marechal Rondon nos próximos dias

 Associação dos
Produtores

Orgânicos de
Mercedes assina

convênios

 Prefeita Cleci e demais autoridades na solenidade de assinatura de convênios

DIVULGAÇÃO
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Revistas em Quadrinhos ensinam para
crianças a importância da educação financeira

IN ICIATIVA DO SICREDI FAZ PARTE DA SÉRIE DE AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA
A educação financeira não é

uma realidade no Brasil. Nas es-
colas, o assunto é pouco de-
batido e a situação não é dife-
rente no ambiente familiar ou
empresarial.

Uma série de estudos mostra
que, quanto mais cedo se fala de
dinheiro, mais chances os cida-
dãos têm de desenvolver consci-
ência em relação aos seus hábi-
tos de consumo.

Para tanto, o Sicredi – primei-
ra instituição financeira coopera-
tiva do Brasil – lança, em parceria
com Mauricio de Sousa Produ-
ções (MSP), uma série especial de
revistas em quadrinhos da Tur-
ma da Mônica com a temática
“educação financeira para crian-
ças”. O lançamento foi realizado
na sede da MSP, em São Paulo,
no último dia 14, no primeiro dia
da Semana Nacional da Educa-
ção Financeira (Enef), promovida
pelo Comitê Nacional de Educa-
ção Financeira (Conef) – que se-

 Quatro Pontes
construirá

cobertura sobre
trecho da Avenida

Santa Maria

gue até domingo (20).
No total, serão seis edições,

baseadas no conteúdo do Cader-
no de Educação Financeira e Ges-
tão de Finanças Pessoais do Ban-
co Central do Brasil. As três pri-
meiras edições circulam em 2018
e as outras três sairão em 2019.

Para o presidente nacional do
Sistema Sicredi e da Central PR/
SP/RJ, Manfred Dasenbrock, ini-
ciativas como essa são importan-
tes para mostrar que, com a edu-
cação financeira, hábitos equivo-
cados de consumo de toda uma
geração podem ser mudados. “E
isso vai além de cálculos mate-
máticos. Abrange hábitos cotidi-
anos, como fazer escolhas com
o dinheiro, envolvendo razão e
emoção, desejo e necessidade. A
educação financeira engloba di-
mensões culturais, sociais e psi-
cológicas”, analisa.

Ainda durante a Semana
Enef, o Sicredi está realizando
mais de 700 ações com o intui-

to de reforçar a importância do
planejamento financeiro. As ofi-
cinas do projeto Cooperação na
Ponta do Lápis levam informa-
ções sobre como controlar o

orçamento e evitar dívidas. A
ação envolve colaboradores
voluntários das cooperativas Si-
credi que atuam no Paraná, São
Paulo e Rio de Janeiro.

 A alimentação saudável foi
assunto da palestra realizada na
última terça-feira (15), para os
pacientes do Centro de Atendi-
mento Psicossocial (Caps) de
Marechal Rondon. O encontro foi
conduzido pelo nutricionista da
prefeitura, Rafael Heirich e teve
como tema: “Alimentação: Pro-
moção da Saúde ou da Doença?”.

Na oportunidade, foram dis-
cutidos assuntos como hábitos

Através de uma parceria en-
tre a Secretaria de Agricultura e
Política Ambiental com a Unicen-
tro de Guarapuava, possibilitou
que 10 mil litros de bebida alco-
ólica (cachaça e vinho) sem regis-
tro, pudessem ser transformados
em 2,6 mil litros de álcool em gel.

As bebidas foram apreendi-
das pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento
(MAPA), divisão de Umuarama,
há cerca de um mês, por não
haver registro. De acordo com o
engenheiro ambiental da prefei-
tura rondonense, Marcos Chaves,

foi uma decisão conjunta da Se-
cretaria de Agricultura e Polícia
Ambiental e Departamento de Vi-
gilância Sanitária referente à des-
tinação das bebidas. “Foi uma
forma de fazer uma boa ação e
ao mesmo tempo evitar que o
produto fosse jogado no aterro
sanitário ou no esgoto”, salienta.

Esta semana, um represen-
tante da Unicentro fez a entre-
ga de amostras do álcool em
gel fabricado pela faculdade. O
álcool em gel agora será repas-
sado para escolas, postos de
saúdes, hospitais, etc.

 Presidente nacional do Sistema Sicredi e da Central PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock
juntamente com o cartunista e empresário Maurício de Souza

A administração de Quatro
Pontes realizou audiência

pública na última terça-feira (15)
na Casa da Cultura, para discutir
a construção de cobertura em
estrutura metálica e material

translúcido, através de tesouras
e treliças, sobre a Avenida Santa
Maria, no trecho entre as ruas

Pelotas e São Borja. Além disso,
serão retiradas árvores do

mesmo trecho.
A intenção do projeto é a

implantação de feira e a cons-
trução de um espaço para

eventos ao ar livre.
Outros assuntos que foram

tratados na audiência englobam
a requalificação da rua São
Leopoldo, sendo o recapea-

mento sobre pavimentação em
paralelepípedo com alargamen-
to da pista, execução de guias,

implantação de passeios
públicos, rampas de acesso e

relocação da drenagem pluvial,
além do Plano de Ação de
Investimento e o Termo de
Referência Plano Diretor.

DIVULGAÇÕES

alimentares, alimentação saudá-
vel, práticas corretas da boa ali-
mentação, e outros.

O encontro faz parte de um
ciclo de palestras que acontecem
mensalmente no Caps. Estiveram
presentes a secretária de Saúde,
Marciane Specht, a coordenado-
ra do CAPS, Rosane Herpich
Schuster, o psiquiatra Roberto
Goulart Machado e demais ser-
vidores municipais.

 Pacientes do Caps recebem
palestra sobre alimentação saudável

DIVULGAÇÃO

 O encontro faz parte de um ciclo de palestras sobre
saúde que acontecem todo mês no Caps rondonense

Dez mil litros de bebida
alcoólica apreendidos são

transformados em álcool gel

 Servidores com as amostras do álcool em gel

DIVULGAÇÃO
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Miss Rondon 2018 acontece neste sábado
SÃO 12 CANDIDATAS QUE DISPUTAM A QUATRO CATEGORIAS, PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA MISS E MISS SIMPATIA

Neste sábado (19), o centro de even-
tos de Marechal Cândido Rondon será
palco do Miss Rondon 2018. A partir das
20h30, 12 candidatas começarão a dispu-
ta pela coroa que representará a beleza

rondonense. O evento está na sua 27ª
edição e é organizado pela Secretaria
Municipal de Cultura e da Fundação Pro-
motora de Eventos (Proem).

A venda dos ingressos está acontecen-

do diretamente na Proem, localizada no
3° piso do paço municipal. O valor da
mesa com oito lugares é de R$ 240. Já o
valor para o ingresso individual na arqui-
bancada é de R$ 10. A quantidade de in-

gressos é limitada. Alimentos e bebidas
poderão ser adquiridos à parte.

A responsável pela entrega da coroa deste
ano será Aryala Stefani Wommer, vencedora
do último concurso, realizado em 2016. 

Bruna Luiza Schmitt - 19 anos Carolina Silva Wendland - 22 anos Camila Umeres de Oliveira - 20 anos Claudia Schlindwein - 24 anos

Carolina Schneider Schaufelberger - 19 anos Cleiciane Storch - 24 anos Cristine Regina Gregory - 21 anos Djenifer Rhaeley Huppes - 23 anos

Gabriela Steinmacher Bloemer - 22 anos Karina Aparecida Almeida de Araújo - 18 anos Sharon Rayssa Kaiser - 19 anos Marina Eduarda Nascimento Miranda - 18 anos
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Encontro nutricionalEncontro nutricionalEncontro nutricionalEncontro nutricionalEncontro nutricional
As candidatas ao Miss Quatro Pontes, participaram no dia
12, de um encontro pautado na reeducação alimentar,
realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes.
As nutricionistas do município, Priscila Rossato Neuberger
e Jussara Gheller repassaram as informações. O próximo
encontro, no dia 30, será com as psicólogas Elizandra
Weber e Miguela Andresa Hanke Ohse, que abordarão a
autoestima pessoal.

FFFFFesesesesestiJtiJtiJtiJtiJunioruniorunioruniorunior
O Departamento de Cultura e a Secretaria de Educação
com apoio da Administração Municipal de Mercedes
realizam amanhã (18), a 3ª edição do festival infanto-
juvenil da canção (FestiJunior). O evento é gratuito e inicia
19h30, na Casa da Cultura. Aproximadamente 25 crianças
e adolescentes irão se apresentar. O objetivo do festival é
estimular e demonstrar o potencial artístico, além de revelar
talentos vocais do município.

PPPPPSSSSSS dS dS dS dS da Pra Pra Pra Pra Promotomotomotomotomotorororororiiiiia de Ja de Ja de Ja de Ja de Jususususustiçtiçtiçtiçtiçaaaaa
Seguem até amanhã (18), as inscrições para o teste seletivo
de estágio de pós-graduação da 2ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Marechal Cândido Rondon (Promotoria
Criminal e de Execução Penal). Podem se inscrever os
bacharéis em direito que, na data da posse, estejam
matriculados em curso de pós-graduação. As inscrições
poderão ser realizadas no Fórum local, das 13 às 17 horas.
A prova será aplicada no próximo dia 22. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone 3254-3147.

FilmAçãoFilmAçãoFilmAçãoFilmAçãoFilmAção
O Departamento de Cultura de Nova Santa Rosa tem
promovido sessões de cinema para a comunidade através
do Projeto FilmAção “Cinema por aí”. No próximo dia 28,
as telas do Teatro Municipal Gustavo Fischer apresentarão
o filme Uma Prova de Amor. A sessão é gratuita e iniciará
às 19h30. O filme conta a história de Anna Fitzgerald
concebida para ajudar a salvar sua irmã doente.

Conhecendo o biogásConhecendo o biogásConhecendo o biogásConhecendo o biogásConhecendo o biogás
Alunos do quarto e quinto ano da Escola Municipal
Presidente Médici de Entre Rios do Oeste realizaram na
semana passada, visita técnica na Unidade de Produção
de Biogás Cerâmica Stein. O intuito da visitação foi
aprender como é realizado o processo de transformação
de resíduos orgânicos em energia (biogás). Em dois dias
foram atendidas quatro turmas, uma em cada período,
totalizando aproximadamente 150 estudantes.

Combate a verminosesCombate a verminosesCombate a verminosesCombate a verminosesCombate a verminoses
Considerando o número de crianças em idade escolar que
apresentavam problemas com pequenas verminoses
capilares, a Secretaria de Saúde em parceria com Secretaria
de Educação e Cultura de Pato Bragado realizou na
segunda-feira (14), o repasse de vermífugos aos alunos da
Escola Municipal Marechal Deodoro, do Cmei, e dos sextos
e sétimos anos do Colégio Estadual Pato Bragado.

Maquinário novo
reforça estrutura
das secretarias de
Agricultura e Obras

 Oito máquinas e um cami-
nhão prancha adquiridos pelo
município de Marechal Cândido
Rondon foram entregues oficial-
mente na semana passada, repre-
sentando um investimento de
aproximadamente R$ 3 milhões
com recursos do Paranacidade.

O evento contou com a pre-
sença do prefeito Marcio Rauber,
do vice-prefeito Ila, do presiden-
te da Câmara de Vereadores,

Pedro Rauber, dos vereadores
Claudinho, Portinho, Neco, Nilson
Hachmann e Chico Sauer, do de-
putado estadual Elio Rusch, do
representante do deputado fede-
ral Evandro Roman, Elmir Port,
secretários municipais, forças
policiais e demais autoridades.

O prefeito Marcio Rauber
agradeceu o esforço dos deputa-
dos Elio Rusch e Evandro Roman,
dos vereadores, secretários mu-

nicipais, em especial ao Leandro
Dadalt, da Secretaria de Agricul-
tura e Política Ambiental e ao Je-
fferson Dahmer, da Secretaria de
Viação e Serviços Públicos, assim
como aos funcionários das duas
secretarias. “Temos agora, a con-
dição de dar um atendimento dig-
no aos nossos produtores rurais,
além de recuperar as estradas e
os acessos às propriedades”, fi-
naliza Rauber.

OITO MÁQUINAS E UM CAMINHÃO PRANCHA FORAM ADQUIRIDOS PELA PREFEITURA

 As novas máquinas possibilitam inúmeros benefícios aos rondonenses

 O Grupo Folclórico Alemão Heima-
tland de Nova Santa Rosa, realizou uma
apresentação cultural no município de Al-
tônia, no último dia 10.

A apresentação fez Parte da 2ª Noite Cul-
tural Dia das Mães, que aconteceu no Ginásio
de Esportes Tancredo Neves, em Altônia.

Heimatland, quer dizer terra natal. O
grupo foi fundado em 2002 com o objeti-
vo de resgatar, preservar e manifestar a
cultura alemã através da dança folclórica.

O grupo conta com total incentivo da
administração pública de Nova Santa Rosa.
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Heimatland de Nova Santa Rosa
realiza apresentação em Altônia

Grupo Heimatland que realizou
apresentação em Altônia
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OS MICROEMPREENDEDORES ESTÃO RECEBENDO ORIENTAÇÕES E CAPACITAÇÃO

Sala do Empreendedor e Sebrae
realizam semana do MEI em Mercedes

 Desde segunda-feira (14), mi-
croempreendedores individuais
(MEI) de Mercedes estão rece-
bendo orientações e capacitação
gratuita, inclusive sobre o cum-
primento de obrigações legais.

A programação oferece con-

sultorias com soluções especí-
ficas para que MEI’s já formali-
zados e cadastrados desenvol-
vam seus negócios e expandam
sua atuação.

A Sala do Empreendedor de
Mercedes, localizada na Secreta-

ria de Desenvolvimento Econômi-
co, Trabalho e Emprego na Pre-
feitura, está preparada para aten-
der às dúvidas das 8 às 12 horas
e das 13h30 às 17h30.

Um totem emissor de senhas,
configurado de acordo com as leis
10.048/2010 e 10.741/2003 do Es-
tatuto do Idoso, foi instalado no
saguão da prefeitura de Marechal
Cândido Rondon e começou a ser
usado nesta segunda-feira (14).

O objetivo da ferramenta é me-

lhorar a questão das prioridades.
De acordo com o técnico de infor-
mática do setor de Tecnologia da
Informação, da Secretaria de Admi-
nistração, João Paulo Polles, “A ideia
surgiu através do sistema Novo SGA
e a partir do momento da apresen-
tação para as Secretarias de Fazen-

da, Saúde e Indústria, Comércio e
Turismo, teve a aprovação e em
um primeiro momento será usa-
da na saúde”, explica.

O totem foi comprado através
de licitação da empresa 18 Gigas
Comércio de Equipamentos. O in-
vestimento foi de R$ 8.900.

 Secretaria de Saúde moderniza
emissão de senhas em Marechal
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 O totem passou a funcionar na segunda-feira (14) em Marechal

 Sala do Empreendedor
está aberta para informar

e sanar dúvidas
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QUINTA (17)
Katia Eckhardt Scherner, Rosane
Ribeiro, Erica Santos, Vanessa
Beuter, Marcio Berti, Rosemir
Cesar Mengarda, Patricia
Mascarello

SEXTA (18)
Adriel Marcelo, Carmen Matter
Zastrow, Marcio Bauermann,
Vanda Pietrowski, Josi Gruber
Loch, Mariane Regelmeier

SÁBADO (19)
Larisa Chambely Balko, Eduardo
Cruz, Juliana Thiago Rocha,
Solano Tambosi

DOMINGO (20)
Leila Sasse, Neiva Ragasson,
Dejanira Schons, Janice Silva,
Vanda Biazus, Iara Diesel, João
Pletsch, Rafaela Dal Castel,
Juliano Soder, Marli Dill, Felipe
Limberger

SEGUNDA (21)
Juciane Bazzo Henn, Nathalia
Bortolon, Valmor Drechsler,
Robert Heller

TERÇA (22)
Carlos Wochnicki, Ricardo
Walter, Marcio Birkheuer, Laini
Dresch, Andria de Oliveira
Backes, Diego Rafael Escher,
Josi Carla Schmidt, Arlete
Wilhelms

QUARTA (23)
Clovis Maldaner, Gabriel Felipe
Schone, Rejane Willemann

Aniversariantes
  da Semana

A bela Aryala Stéfani Wommer, Miss
Rondon que neste sábado (19) estará
entregando sua coroa. O registro da foto
é de Isabel Adams Fotografia
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17 de maio de 2018

Miss Marechal
Neste sábado (19), a partir

das 20h30, no Centro de
Eventos de Marechal

Cândido Rondon acontecerá
a escolha da nova miss

rondonense. O evento está
na sua 27ª edição e é

organizado pela Secretaria
Municipal de Cultura e da
Fundação Promotora de
Eventos (Proem). São 12

candidatas que disputam a
quatro categorias, primeira,
segunda e terceira Miss e

Miss Simpatia. A
responsável pela entrega da
coroa deste ano será Aryala

Wommer, vencedora do
último concurso, realizado

em 2016. 

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.

Comemoração
A Associação Comercial e

Empresarial de Entre Rios do
Oeste (Acier) e a Administração
Municipal promovem amanhã

(18) solenidade de comemoração
de 25 anos de sua fundação e
emancipação do município. A

recepção acontece a partir das 19
horas no Clube Atlético em Entre
Rios.  O evento também contará
com a posse da nova diretoria da
Acier e a posse do Conselho da

Mulher Empresária. Além do
lançamento da Campanha Notal

Fiscal Premiada e Abertura Oficial
da Festa do Município. Haverá

jantar dançante ao valor de R$ 40.

Osvino e Marlise Ricardi por ocasião do recebimento da
medalha do Mérito industrial concedido a ele na semana

passada, em evento organizado pela FIEP.
Parabéns Armando e Mercedes
pelas Bodas de Ouro em
comemoração recente,
homenagem dos familiares e
amigos de  Quatro Pontes.
Registro de Karin Fotografias.

Solange e Alison Gregory
com os filhos Caroline,
Vinicius e Gabriela. No
click da fotógrafa Leila.

DIVULGAÇÃO

O empresário rondonense
Valmor Drechsler acompanhado
da esposa Claudete. Valmor
recebe os parabéns nesta
segunda-feira (21) quando
estreia idade nova.

ARQUIVO PESSOAL

Mulheres da
sociedade

rondonense que
recentemente
estiveram na
passarela no

desfile do Chá das
Senhoras

Rotarianas, na
foto os looks são
da Kanny’s All

Sizes.
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As coisas tendem a ficar tranquilas. Come-
more aprendizados e mudanças dos últi-
mos tempos. Surgem oportunidades para
novos investimentos e lucros. Esteja aten-
to para não se envolver em desentendimen-
tos com contatos comerciais e amigos.

Pessoas diferentes prometem cruzar o seu
caminho. Sua vida pede novidades. Proje-
tos maiores, sonhos mais ousados, planos
mais certeiros. Hora de se abrir para novos
projetos e fazer mudanças importantes.
Repense amigos, escolhas, caminhos.

Os próximos meses trarão muita coisa di-
ferente para sua vida. Período mais agita-
do no relacionamento. Reveja e ajuste a
rota. Significativas transformações na vida
financeira, sobretudo se estiver envolvido
com heranças, parcerias e divórcio.

Fase mais dinâmica. Isso pode gerar mais
ansiedade. Tenha boas válvulas de esca-
pe para extravasar. Um momento de mu-
danças familiares. Tendência à agressivi-
dade devido ao excesso de energias. Cui-
de-se para não se envolver em acidentes.

Boa hora para mudar sua rotina. Inclua
um esporte ou atividade prazerosa.
Transformações na vida profissional.
Muitas mudanças podem vir de um novo
projeto. Tome cuidado com a maneira
de se expressar.

Uma nova fase de trabalho vem aí. Tente
abraçar o novo sem esquecer das con-
quistas que fez nos últimos tempos. Leve
os aprendizados com você e abra-se para
seguir novos caminhos daqui em diante.
Novos desejos também.

Semana internamente muito intensa. Você
precisa aprender a não se expor tanto e a
contar menos as coisas para as pessoas.
Novos projetos estão para chegar e mu-
dar muita coisa em sua vida. Olhos aber-
tos e muito foco!

Os próximos anos serão intensos. Nesses
dias você já pode ter um insight sobre o
que vai mudar. Época interessante para
se olhar mais e fazer um balanço sobre
sua vida. Fase de importantes transfor-
mações na vida pessoal e profissional.

Se você quer fazer uma grande viagem, se
está pensando em um novo curso, se quer
mudar alguma coisa em sua vida, essa é
a semana para movimentar as coisas.
Novos projetos profissionais também vêm
por aí. Cuide da saúde.

Semana movimentada no relacionamen-
to. Alguma mudança pode acontecer e se
é para estar numa relação, tenha muita
certeza de que vale a pena. Novos amores
podem surgir. Afaste-se de discussões e
desentendimentos na vida familiar.

Algumas coisas precisam mudar e a princi-
pal delas começa em você. Saiba o que te faz
feliz e o que te dá prazer. Sua vida pode ga-
nhar novidades amorosas e gente nova
chegando em sua vida. Muitas mudanças
virão. Cautela com investimentos de risco.

Semana movimentada. Encontros produ-
tivos, conversas criativas, insights mági-
cos. Pode surgir um curso ou viagem para
os próximos meses. Cuidado com a saú-
de. Sua energia vital sofre uma queda e,
sendo assim, o corpo ficará suscetível.

HORÓSCOPO

culinária
Pão de queijo na caneca

 3 ovos
 12 colheres
    (sopa) de leite
 6 colheres (sopa)
    de óleo
 12 colheres
     (sopa) de
     polvilho azedo
 3 colheres (chá)
    de fermento em pó
 12 colheres (sopa)
    de queijo
    parmesão ralado
 Uma pitada de sal
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MODO DE PREPARO
 Misture o ovo, o leite e o óleo
 Adicione o polvilho e o fermento e misture
 Acrescente o queijo ralado e o sal e mexa apenas o
    suficiente para incorporar o queijo
 Divida a mistura em quatro canecas, enchendo apenas
    metade de cada uma para a massa não transbordar  quando
    estiver assando
 Leve uma caneca de cada vez ao micro-ondas por 1 minuto
 Sirva em seguida!

você pode acrescentar
cubinhos de peito de

peru, ervas, bacon e até
chocolate à massa.

Como é que se faz um monte de
velhinhas gritar “Mer*da”? É só gritar

“Bingo”

 O rapaz vai ao médico:
 - Doutor, estou sofrendo de insônia!

 -  Há quanto tempo?
 - Há uns três meses, mais ou menos.

 - Quantas horas o senhor costuma
dormir a noite?

 - Bom, doutor, o problema não é à
noite. Eu durmo a noite toda e também
durmo bem de manhã. Meu problema é
à tarde. Eu nunca consigo dormir direito.

Três bêbados bebiam ao lado de um morro. Quando a bebida acabou sortearam um para decidir
quem subiria o morro para comprar mais cachaça: o sorteado já bêbado subiu e comprou a

cachaça colocando-a no bolso traseiro da calça. Na hora de descer, escorregou e foi rolando até
lá em baixo, quando parou, sentiu aquele frio na bunda e disse: “Deus queira que seja sangue!”
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Embutidos x mama
Salsicha, salame e afins vivem na mira dos oncologistas.
Cientistas apontam um elo entre esse grupo alimentar
e o câncer de mama. Na investigação, feita com base
em informações de 262 195 mulheres de 40 a 69 anos,
o consumo de apenas 9 gramas de embutidos ao dia
(cerca de três fatias de salame) aumentou em 21% a
probabilidade de ter esse tumor.

Kefir
Kefir é uma bebida fermentada que desinflama o intestino
e garante maior permeabilidade e a restauração do
equilíbrio de quatro bactérias presentes nesse
órgão, melhora a imunidade, aumenta a densidade
óssea, desintoxica o organismo, combate alergias e
favorece o emagrecimento.

Pílulas de ferro
A deficiência de ferro diminui a hemoglobina circulante no
corpo. O transporte de oxigênio no organismo diminui,
comprometendo o desempenho durante a atividade física.
Mantenha os níveis do micronutriente em dia. Mas saiba
que seu excesso favorece a formação de radicais livres que
podem levar a doenças cardíacas, diabetes, câncer e artrite.

Aveia
Aveia é fonte natural de betaglucanas, fibras solúveis
capazes de ajudar na redução do colesterol. Quando
associado à ingestão adequada de água e prática de
atividades físicas o grão ajuda no funcionamento do
intestino. A aveia tem excelente valor nutricional, o teor e
a qualidade proteica são superiores a cereais poderosos
como quinoa, amaranto, cevada, arroz, trigo e milho. Pode
contribuir para a saúde cardiovascular.

Esfoliantes
Se você é adepta da esfoliação para remover células
mortas e quer evitar danos à saúde e ao meio ambiente,
prefira esfoliantes com ativos que estimulam a troca
celular de forma não abrasiva ou com partículas
biodegradáveis, como açúcar, sementes e sal marinho,
como Polpa Esfoliante Ekos Castanha, Natura. Esfoliante
Facial Skin Perfector, Glossier (não é vendido no Brasil) e
Esfoliante Facial e Corporal Ocean Salt, Lush.

Cabecear a bola
Dar cabeçadas constantes na bola de futebol pode
diminuir o desempenho psicomotor e prejudicar a
capacidade de atenção. Foi o que pesquisadores
descobriram ao observar 308 jogadores amadores de
ambos os sexos, com idades entre 18 e 55 anos. Ainda
não dá pra saber se o cérebro volta ao normal passado
algum tempo da prática.

 As baixas temperaturas e
o ar seco fazem com que

os poluentes e micro-
organismos permaneçam
mais tempo suspensos no
ar. As pessoas tendem a
ficar mais tempo fecha-

das, sem ventilação,
favorecendo o apareci-

mento de doenças respi-
ratórias infecciosas

e alérgicas. 

RESFRIADOS, GRIPE,
RINITE, ASMA, NÃO

CONFUNDA
NENHUMA DELAS

Inverno:

O resfriado provoca coriza, tosse,
congestão nasal, dor no corpo, dor de
garganta leve, febre baixa. Dura até
três dias e tem melhora espontânea. 
A gripe provoca febre alta, calafri-
os, dor muscular, dor de cabeça,
coriza. Dura até sete dias com
melhora espontânea, mas pode
evoluir com complicações respirató-
rias e infecções bacterianas, como
pneumonia e sinusite.

esfriado x GripeR

conheça
as doenças
características

do frio

Rinite é a inflamação da mucosa nasal, provoca coriza,
espirros, nariz entupido e coceira. Desencadeada por
ácaros da poeira doméstica, pelos de cão e gato, mofo,
pólen, vírus e poluição. Trata-se com antialérgico e corticoi-
de local. A sinusite pode ser consequência da rinite.
Provoca secreção nasal esverdeada, nariz entupido e dor
de cabeça/face. Muitas vezes, só melhora com antibiótico. 

inite x SinusiteR

A bronquite provocada pela inflamação dos brônqui-
os. Provoca tosse, febre e falta de ar. Dura poucos
dias. Melhora com medicamentos sintomáticos. 
A asma provoca falta de ar, chiado no peito e tosse.
Melhora com medicamentos que aumentam o
espaço da passagem do ar. Dependendo da gravi-
dade deve-se usar corticoide oral ou inalatório. 

ronquite x AsmaB
Bronquiolite é infecção dos bronquíolos
dos bebês causada por vírus. Mais
comum até 3 anos. Provoca tosse,
respiração ofegante, queda da satura-
ção de oxigênio no sangue. Melhora
com medicamentos sintomáticos; Pode
haver necessidade de suporte respirató-
rio com oxigênio. 

ronquioliteB

Medidas de prevenção
 Manter vacinas em dia
 Lavar bem as mãos
 Quando espirrar ou tossir proteger com o braço
 Higienizar a casa adequadamente
 Evitar lugares com aglomerados de
      pessoas e sem ventilação
 Usar umidificador em locais secos
 Beber muita água 

Infecção nos pulmões. Causada por vários
bactérias, vírus, fungos. Provoca tosse, dor no
tórax, mal-estar, falta de ar e às vezes secreção
amarela ou esverdeada. Trata-se com antibiótico. 

neumoniaP
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MARECHAL DUELA
AMANHÃ COM
TOLEDO PELA OURO
E SÁBADO COM
NOVA SANTA ROSA
PELA BRONZE

Marechal e Nova Santa Rosa seguem na vice das
chaves Ouro e Bronze do Paranaense de futsal

 Amanhã (18), no Ginásio Alci-
des Pan, em Toledo, a partir das
20h30, a Copagril/Sempre Vida/
Sicredi Marechal Cândido Ron-
don enfrenta o Toledo pela nona
rodada do Campeonato Parana-
ense de Futsal série Ouro. O ad-
versário é o 12º colocado na ta-
bela e a Copagril, segue em se-
gundo. O último confronto da
Copagril foi contra São José dos
Pinhais, no qual a equipe rondo-

nense obteve a vitória por 3 a 2.
Já pela série Bronze, no sába-

do (19) acontecem dois jogos
envolvendo municípios vizinhos.
Com início às 20horas, no Giná-
sio Ney Braga, Jaclani Futuro Co-
pagril/Semprevida/Sicredi/Mare-
chal enfrenta Nova Santa Rosa
pela 6ª rodada da primeira fase
do campeonato. Nova Santa
Rosa ocupa a segunda colocação
da tabela e Marechal a quarta.

Logo em seguida ao início
daquela partida, às 20H30, no
Ginásio Laudir Luiz Anderle, o
Entre Rios do Oeste, último co-
locado na tabela, recebe o sex-
to colocado, o Catanduvas/Ati-
va Sport para dar sequência à
rodada.  Depois destes jogos, as três equipes voltam à quadra somente no sábado (26)

 DIVULGAÇÃO

 A Secretaria de Esportes e
Lazer de Pato Bragado promo-
veu a retomada das atividades
com a Associação Bragadense
de Treinamento de Judô.

No último dia 06, os atle-
tas da associação obtiveram
resultados positivos no Tor-
neio Regional Oeste de Judô.
O evento é considerado uma
oportunidade para colocarem
em prática os ensinamentos e
técnicas adquiridas durante os
treinamentos.

Os professores Jean Carlo
Arndt, faixa preta 2º Dan e An-
drea Tomita, faixa marrom, des-

tacam a grande evolução dos
atletas da associação, não ape-
nas no caráter esportivo, mas na
construção de cidadãos de bem
e engajados com a sociedade.

Os treinamentos ocorrem
junto ao ginásio de esportes
O Bragadinho, nas segundas
e quartas-feiras, a partir das
18 horas, de acordo com a
faixa etária dos participantes.
Interessados devem procurar
os professores.

Judocas de Mercedes participaram de
Torneio Regional em Foz do Iguaçu

Secretaria de Esportes de Pato
Bragado retoma treinamentos de judô

 No último dia 10, os judocas
da Associação de Judô de Mer-
cedes do Projeto Atleta do Futu-
ro/MCR Amidos foram recepcio-
nados no Paço Municipal, pela
Prefeita Cleci Loffi e pelo Secre-
tário de Esporte, Lazer e Turismo
Edson Vilar.

Os 35 atletas participaram
no domingo (06) do Torneio
Regional de Judô em Foz do
Iguaçu realizado no Ginásio
Costa Cavalcanti, a edição teve
a presença de 646 competido-
res e foi organizado pela As-
sociação Esportiva Judofoz em
conjunto com a Delegacia Re-
gional Oeste da Federação Pa-
ranaense de Judô.

O torneio contou com quase

duas mil lutas nas categorias sê-
nior, sub-21, sub18, sub-15, sub-
13, sub-11, sub-9, sub-7 e sub-5.

Mais uma vez os atletas de
Mercedes, que treinam semanal-
mente na modalidade de judô
nas terças e quintas-feiras no
período matutino e vespertino,
representaram bem o município
na competição.

Os judocas Mercedenses con-
quistaram 35 medalhas durante
o campeonato e ainda receberam
um troféu pela 7ª maior delega-
ção de atletas do evento.

Na classificação individual os
atletas de Mercedes alcançaram
11 medalhas de 1º lugar, 11 me-
dalhas 2º lugar e 13 medalhas de
3º lugar.
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 Atletas que participaram do Torneio Regional de Judô em Foz do Iguaçu
recepcionados na prefeitura em Mercedes

  Carlo Arndt e Andrea
Tomita com alguns dos

alunos medalhistas e
matriculados no judô
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Começa amanhã a
Fase Regional dos
Jogos Escolares

O EVENTO SEGUE
EM MARECHAL
RONDON ATÉ O
PRÓXIMO DIA 24

 Está marcada para as 19h30
de amanhã (18) a abertura oficial
dos Jogos Escolares do Paraná –
Fase Regional, que acontecerão
em Marechal Cândido Rondon. O
ato com o desfile das delegações
e apresentações acontecerá no
Ginásio de Esportes Ney Braga.
O evento esportivo segue até o
próximo dia 24.

Dentre as atrações da noi-
te, estão o grupo de dança
corporal da Unioeste e o gru-
po Animadoras de Torcida

A equipe do “Segunda
Show” é formada por entusias-
tas do futebol, seja de campo,
ou de salão. Com 17 anos de
existência, o grupo foi forma-
do com o propósito de promo-
ver a integração entre amigos,
participar de campeonatos e
“bater aquela bolinha”. São 30
atletas que integram a equipe,

Martin Luther.
Durante os jogos, o município

receberá em torno de 2.600 pes-
soas, entre atletas, dirigentes e ar-
bitragem, divididos em 62 esco-

las, de 16 municípios, com 300
equipes. A regional contará com
sete modalidades: atletismo, bas-
quetebol, futsal, handebol, volei-
bol, tênis de mesa e xadrez.

 DIVULGAÇÃO

 Abertura dos Jogos
Escolares acontece

amanhã no Ginásio Ney
Braga, em Marechal

participando de eventos espor-
tivos e realizando atividades
beneficentes e sociais.

No sábado (12), a equipe
promoveu o seu torneio de pê-
naltis que contou com 53 inscri-
tos. Foram 7 prêmios distribuí-
dos para os ganhadores. Confi-
ra: Em 1º lugar ficou Ximia, que
conquistou o prêmio de R$ 500.

Torneio de pênaltis é
sucesso em Quatro Pontes

 Anderson Schoffen, o Ximia, foi o grande vencedor do torneio

DIVULGAÇÃO
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Cojem realiza campanha
Feirão do Imposto Nacional

EM MARECHAL O MOTE DA CAMPANHA É “PAGUE 2 LEVE 1”
 Com o objetivo de conscien-

tizar a população sobre a alta
carga tributária aplicada no país,
cobrar mais eficiência na gestão
do dinheiro público e o fim da
corrupção, a Confederação Na-
cional de Jovens Empresários (Co-
naje) promove a campanha Fei-
rão do Imposto Nacional.

A campanha que tem como
mote “Pague 2 leve 1”, em Ron-
don, é encabeçada pelo Conse-
lho do Jovem Empreendedor, vin-
culado à Associação Comercial e
Empresarial de Marechal Cândi-
do Rondon (Acimacar).

O tema remete às promoções
varejistas em que o consumidor
paga menos e leva mais, mas que
neste caso, é invertida, evidenci-
ando que a alta carga tributária
faz o consumidor pagar mais caro
e, ainda não ter o retorno desse
investimento com o dinheiro pú-
blico mal empregado. A campa-
nha pede por menos promessas
e mais ação por parte do gover-
no em benefício da população.

“Pagamos tributos em tudo que
compramos, mas não recebemos
todo esse investimento de volta. A
carga tributária no Brasil é muito
alta e seria válida se tivéssemos
esta carga revertida no que deve-
ria: saúde, infraestrutura, seguran-
ça, educação... o que não aconte-
ce. Tudo que já pagamos com os

 Concurso público
de Pato Bragado
permanece sob

suspensão judicial

tributos precisamos voltar a pagar
com plano de saúde, pedágio, cer-
ca elétrica, colégio particular e ou-
tros”, argumenta o presidente do
Cojem, Mairus Gruber.

Ele explica que o Feirão segue
etapas e é contínuo. “Ano passa-
do foi tratado o tema corrupção,
com o slogan ‘Chega de Mão
Grande’. Este ano é a ineficiência,
com o ‘Pague 2 Leve 1’. Para o
próximo ano será feito o arrema-
te, propondo um projeto de lei. O
entendimento é que não adianta
lançar um projeto sem que a po-
pulação entenda todos os moti-
vos (corrupção, ineficiência, etc) de
pagar os tributos e eles não re-
tornarem em benefícios. A cons-
cientização vem primeiro da ação
em si, pois só assim conseguimos
ter um empenho maior da socie-
dade”, explica.

Segundo o Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação –
IBPT, em média, o brasileiro gasta
150 dias por ano trabalhando só
para pagar impostos. “A popula-
ção normalmente não é conhece-
dora do baixo retorno do impos-
to e, quando sabe, pouco faz, por
isso, a conscientização é uma for-
ma de unir forças para buscar este
retorno com um trabalho nacio-
nal”, defende a coordenadora da
ação e integrante do Cojem, Bru-
na Thais dos Santos.

Na quarta-feira (16), foram oferecidos produtos para maquiagem e cuidados com a
pele a preços especiais, em sala reservada na Acimacar.
No sábado (19), acontecerá o “Dia D” de mobilização com panfletagem no Ponto
Centrão e outros locais de maior movimento na cidade.
Em parceria com o posto Trovão Azul, também no sábado (19), das 14 às 17 horas ou
até durar o estoque (2500 litros), a gasolina será vendida sem impostos ao preço de
RS 2,92. Entretanto, há um valor fixo para abastecimento por veículo de R$70,00 para
carros e R$10,00 para motos, com pagamento em dinheiro.
No dia 29, em parceria com o Observatório Social, será realizada a palestra “Empre-
ender em Marechal Cândido Rondon”, que também abordará temas relacionados à
carga tributária, com o professor de Economia e doutor em Desenvolvimento Regio-
nal, Jandir Ferrera de Lima, da Unioeste, no Auditório da Acimacar.

obilizaçãoM

A administração de Pato
Bragado informa que em

decorrência do mandato de
segurança recebido pelo

poder judiciário que determi-
nou liminarmente a suspensão
de todos os atos inerentes ao

Concurso Público, nº 001/
2018, destinado à investidura

em cargos do quadro de
pessoal permanente e seleção
de candidatos para cadastro

reserva, todas as etapas
mencionadas no edital do
referido concurso estão

suspensas até decisão judicial.
Portanto, como os demais

procedimentos do concurso, a
prova escrita prevista no edital

para domingo (20), também
está suspensa. Novas informa-

ções acerca do processo
serão amplamente divulgadas.
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Rotary Guarani doa equipamentos e cerca de
400 obras literárias para Escola Jean Piaget

A FUNDAÇÃO ROTÁRIA POSSUI VALORES QUE PODEM SER DISPONIBILIZADOS PARA CUSTEAR ESSAS ATIVIDADES

SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÁ PRÉVIA
Selmar Follmann, torna publico, que ira recebeu do IAP, Licença Prévia, com
validade até 06/05/2019, para empreendimento de Piscicultura, modalidade
engorda de Tilápias em tanques escavados na terra, porte pequeno, a ser
instalado no distrito de Planalto do Oeste, município de Nova Santa Rosa,
estado do Paraná.

SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
José Claudio Herrera, torna publico, que recebeu do IAP, Licença de Opera-
ção, com validade até 14/10/2014, para empreendimento de Suinocultura,
modalidade terminação, porte pequeno, instalado na Linha Novo Blumenau,
município Maripá, estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE
 OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

Claudio Stiebe, torna publico, que irá requerer ao IAP, Licença de Operação
de ampliação, para empreendimento de Suinocultura, modalidade termina-
ção, porte pequeno, instalado na Linha Brasil, distrito de Alto Santa Fé,
município Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇÁ DE
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

Claudio Stiebe, torna publico, que recebeu do IAP, Licença de Instalação de
ampliação, para empreendimento de Suinocultura, modalidade terminação,
porte pequeno, com validade até 21/09/2019, a ser instalado na Linha Brasil,
distrito de Alto Santa Fé, município Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
 LICENÇA DE OPERAÇÃO

ROMEU NAUE e LUANA CRISTIANE NAUE tornam público receberam
do IAP a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empre-
endimento de SUINOCULTURA no sistema de UPL para 500 matrizes,
localizado no LR 07-D Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROMEU NAUE e LUANA CRISTIANE NAUE tornam público receberam
do IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendimento de SUINO-
CULTURA no sistema de UPL para 500 matrizes, localizado no LR 07-D
Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

ROMEU NAUE e LUANA CRISTIANE NAUE tornam público irão requerer
ao IAP a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o empreendi-
mento de SUINOCULTURA no sistema de UPL para 1.000 matrizes, localizado
no LR 07-D – Linha São Paulo Município de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Tadeu Lewandowski torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para Avicultura de Corte implantada no Lote Rural
N°163,distrito de São Roque. Município de Marechal Cândido Rondon,
Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Edgar Koning, torna publico que recebeu do IAP a LICENÇA  DE INSTALA-
ÇÃO para atividade de suinocultura sistema terminação instalado no Lote Rural nº
165, integrante do 15º perímetro, Linha Arapongas, Novo Sarandi, Toledo - PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Edgar Koning, torna publico que irá requerer ao IAP a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO para atividade de suinocultura sistema terminação instalado no Lote Rural nº
165, integrante do 15º perímetro, Linha Arapongas, Novo Sarandi, Toledo - PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE
INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO

Celso Hermes, Alex Henrique Hermes, Dulci Wachholz Hermes, tornam
público que receberam do IAP a Licença de Instalação de Ampliação para
atividade de suinocultura - sistema terminação, localizado no empreendimento
Lote Rural nº 110/B do 6º perímetro, Linha São Vicente de Paula, s/n, Zona
Rural, Quatro Pontes, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
Celso Hermes, Alex Henrique Hermes, Dulci Wachholz Hermes, tornam
público que irão requerer ao IAP a Licença de Operação de Ampliação para
atividade de suinocultura - sistema terminação, localizado no empreendimento
Lote Rural nº 110/B do 6º perímetro, Linha São Vicente de Paula, s/n, Zona
Rural, Quatro Pontes, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Erasmo Alves Sampaio torna público que irá requerer ao IAP a LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS para a atividade de Piscicultura loca-
lizado na LOTE RURAL Nº 38-A, DO 26º PERÍMETRO,  Linha Havaí,
Distrito de Iguiporã, Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
LUCINDO DARONCH torna publico que irá requerer ao IAP a Licença de
Instalação para atividade de Piscicultura instalada no Lote Rural nº 02/03/A,
do 21º Perímetro, Zona Rural, Linha Arroio Fundo, Distrito de Margarida,
Marechal Cândido Rondon -PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LUCINDO DARONCH torna publico que recebeu do IAP a Licença Prévia
para atividade de Piscicultura instalada no Lote Rural nº 02/03/A, do 21º
Perímetro, Zona Rural, Linha Arroio Fundo, Distrito de Margarida,  Marechal
Cândido Rondon -PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Hugo Batschke torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da Licença de
Operação para Avicultura de Corte implantada no Lote Rural N°90.B,do
16°Perímetro,Vila Cristal. Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAP a Licença de Operação
N°16308 para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: Valdemar Wachholz Schielvelbein
Atividade: Suinocultura – Sistema UPL
Endereço: Linha Três Voltas,S/N° .
Município: Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná.
Validade: 20/03/2019

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Neldo Schmidt torna público que irá requer ao IAP a Renovação da Licença
de Instalação para Ampliação da Suinocultura – Sistema Unidade de Termina-
ção a ser implantada no Lote Rural N°155/A ,do 13°Perímetro,Distrito de
Novo Três Passos. Município de Marechal Cândido Rondon, Estado do
Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Neldo Schmidt torna público que irá requer ao IAP, Renovação da Licença de
Operação para Suinocultura – Unidade de Terminação, implantado no Lote
Rural N°155/A,do 13°Perímetro, Distrito de Novo Três Passos . Marechal
Cândido Rondon, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAP a Licença Prévia para
o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: HBMC LOTEAMENTO LTDA
Atividade: Loteamento Jardim Paraíso
Endereço: Lote Chácara n° 59-Remanescente
Município: Guaíra-PR

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇÁ DE OPERAÇÃO
Clovis Ribeiro Filho, torna publico, que irá requerer ao IAP, Renovação de
Licença de Operação, para empreendimento de Suinocultura, modalidade
terminação, porte pequeno, instalado na Linha Novo Blumenau, município
Maripá, estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Selmar Follmann, torna publico, que ira requerer ao IAP, Licença de Instala-
ção, para empreendimento de Piscicultura, modalidade engorda de Tilápias
em tanques escavados na terra, porte pequeno, a ser instalado no distrito de
Planalto do Oeste, município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sandro Giacomini e Iliane Gerstberger torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença de Operação para atividade de suinocultura instalada implantada no
Lote Rural nº 292/70.2.1, 15º e 16º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de
Toledo, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Sandro Giacomini e Iliane Gerstberger torna público que recebeu do IAP,
a Licença de Instalação para atividade de suinocultura, nº 140063, com vali-
dade até 25/04/2020 a ser implantada no Lote Rural nº 292/70.2.1, 15º e 16º
Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná.

 O Rotary, que
trabalha com

ênfase em
algumas frentes,

dentre elas a
alfabetização e

educação básica,
se propôs a

auxiliar o
educandário

 Por meio de projeto apresen-
tado e aprovado para receber sub-
sídios distritais, o Rotary Club de
Marechal Cândido Rondon Guarani
finalizou a doação de dois ares-con-
dicionados e em torno de 400 obras
literárias, entre livros e gibis, para
Escola Municipal Jean Piaget.

A doação que alcançou o valor de
R$ 10 mil com 65% deste valor vindo
da Fundação Rotária e 35% de con-
trapartida do Rotary Guarani, o que

permitiu maior estruturação da nova
sala de leitura, com um acervo mais
amplo de livros e climatização.

A escola atende 322 crianças e
teve a sala inaugurada ainda em
dezembro de 2017. A construção,
inclusive, só foi possível, pois con-
tou com a participação da comuni-
dade, pais, professores e equipe
escolar que realizaram promoções
para angariar recursos e, ainda,
doaram móveis e outros utensílios.




