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 Chegamos ao final de 2020, um ano que ficará para a história em virtude da 
pandemia da Covid-19. Muitas vidas se perderam. Apesar de tudo, muitas lições 

puderam ser aprendidas. As pessoas tiveram a oportunidade de demonstrar 
a capacidade de reação e de inovação perante as dificuldades. 

O jornal TRIBUNA DO OESTE buscou cumprir o seu papel ao longo 
do ano que é de informar e trazer histórias inspiradoras e motivadoras. 

Na última edição do ano, além das informações tradicionais, traz 
mensagens de personalidades, entidades e empresas. 

Precisamos acreditar em dias melhores e, principalmente, que 
em 2021 a normalidade volte a reinar em todo o mundo.

Assim como muitas empresas, o jornal TRIBUNA DO 
OESTE também entra em férias coletivas a partir 
desta edição. Voltaremos a circular normalmente 

no dia 14 de janeiro.  

 Natal: tempo 
de esperança

Desejamos a todos um feliz 
Natal e um próspero Ano 

Novo, com muita saúde e paz.
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

Por outro lado, se você é conheci-
do como “rato de livraria”, isso já sig-
nifica um outro status. Condição so-
fisticada, atraente, que remete à in-
telectualidade. Camundongo, rataza-
na, rato-preto, rato-de-esgoto, rato-
branco o que importa o tipo? São,
todos, ratos que assustam até mes-
mo os elefantes, um dos maiores ani-
mais do planeta.

Quando, entretanto, estamos fa-
lando de Mickey Mouse, da dupla Ber-
nardo e Bianca, do Remy (do “Rata-
touille”), de Little Stuart ou, até mes-
mo, do Topo Gigio (lembra dele?), tudo
se torna mais inteligente, terno, afe-
tuoso e engraçado. São alguns dos
ratos que, sem entrar em considera-
ções sobre as agruras causadas por
sua espécie, tornaram-se famosos e
queridos em todo o mundo.

Os ratos, segundo os limites da ci-
ência, são originários da Ásia e há
mais de 1.700 espécies. O rato-pre-
to, por exemplo, invadiu a Europa à
época das Cruzadas. A ratazana, por
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 Até há algumas semanas a mai-
oria das pessoas da nossa microrre-
gião ainda não tinha percebido a pro-
ximidade do novo coronavírus. Alguns
até se arriscavam a fazer enquetes
em redes sociais perguntando quem
conhecia alguém que tivesse adoe-
cido de Covid-19.

Muitos passaram a ter uma vida
praticamente normal ao que existia
antes da pandemia, frequentando
bares, churrascos e outros encontros
com aglomerações.

Mas, de repente, a coisa ficou mais
próxima. Os números cresceram e
muitos conhecidos nossos já entraram
pra lista que soma mais de 32 milhões
de pessoas com Covid-19 no planeta.

Mas, as pessoas não devem ser
apenas mais um número ou uma pa-
lavra. É preciso respeitar o poder do
vírus, que já marcou o ano de 2020
e todos os outros anos que virão
daqui para frente.

Mas, além do próprio vírus, é pre-
ciso respeitar as outras pessoas, ob-
servando as medidas de proteção e
prevenção. Respeitar os profissionais
que diariamente travam verdadeiras
batalhas para salvar vidas, como os
médicos, enfermeiros, auxiliares, po-
liciais, bombeiros, motoristas... Tan-
tos que são essenciais.

É preciso respeitar os doentes e
os enlutados. E se você pegar a do-
ença, respeite e faça o isolamento
recomendado para não contaminar
mais pessoas.

A pandemia trouxe com ela outros
males que vão além da questão sani-
tária. Trouxe a politização da doença
, a manipulação de números, o roubo
descarado do dinheiro público, a mes-
quinhez do mercado, o negacionismo,
as fake news... São tantas coisas que
causam asco e repugnância.

Mas, uma coisa é certa. O corona-
vírus não foi, não é e nunca terá sido
uma “gripezinha”. A pandemia não
passou, não é passado. É presente e
será futuro. Podemos até conseguir
uma imunidade maior, podemos libe-
rar leitos nos hospitais, podemos ver
caindo as mortes, podemos voltar a
ter carnaval e fogos no réveillon.

Mas, ainda assim, as consequên-
cias da pandemia já são um legado
para o mundo. Saudades, falências,
crises pessoais e profissionais, de-
semprego, depressão e tantas outras
experiências difíceis. Uma nova or-
dem mundial se avizinha. A cura que
é possível avistar passa por respeito.

A cura está
no respeito

 Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é autor
de vários livros, entre os quais “Justiça Seja
Feita”, “A Vila que Descobriu o Brasil” e “Edu-
cação S/A”.

sua vez, apareceu nas cortes do Velho
Mundo apenas no século XVIII. Todos
trazendo muitos males, graves enfer-
midades ao homem: peste bubônica,
tifo, leptospirose, febre do rato, han-
tavirose e por aí vão. Segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS),
ratos podem transmitir aproximada-
mente 200 doenças.

Em contrapartida, o rato-branco
(uma variedade albina) e os ratos cin-
zas já velhos têm — com o sacrifício da
própria vida —, salvado os humanos de
inúmeras doenças. São cobaias de la-
boratório, usados por cientistas para
inocular os vírus e pesquisar a melhor
maneira de combater seus próprios
estragos à saúde humana. E por sua
atuação no Camboja, uma rata afri-
cana gigante acaba de ser premiada
com honras e glórias por, “corajosa-
mente”, farejar minas deixadas pela
guerra. A medalha de ouro foi entre-
gue pela Associação Veterinária Britâ-
nica (PDSA). Magawa, a rata, já “lim-
pou” com segurança o equivalente a
20 campos de futebol.

Ratos se amam de maneira inten-
sa, um casal pode ter mais de 200 fi-
lhotes em apenas um ano. Ratos adul-
tos podem alcançar 50 cm de compri-
mento e pesar até 1 kg. Um casal de
ratos em um celeiro, apenas durante
duas estações, pode consumir cerca
de 14 kg de grãos. Ratos causam 45%
dos incêndios tidos como de origem

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

desconhecida, 20% dos danos em li-
nhas telefônicas, 31% dos rompimen-
tos de cabos elétricos.

Como tudo na vida tem um outro
lado, ratos mantêm a cidade limpa.
Ágeis e flexíveis entram pelo esgoto,
correm por apertadas tubulações que
são suas rodovias, promovendo neces-
sária desobstrução. Sem eles, haveria
ainda mais entupimentos e enchentes.

Em uma entrevista que nos tempos
de repórter fiz para a mídia, ouvi do
veterinário italiano Angelo Boggio, um
dos maiores “ratólogos” deste plane-
ta então contratado pelo Metrô de São
Paulo e carinhosamente apelidado pe-
los colegas como Doutor Ratão, a se-
guinte máxima: “Ratos integram o equi-
líbrio ambiental. Escorpiões matam e
comem ratos. Galinhas comem escor-
piões. E nós comemos galinhas.”

Quem “come” o corrupto que come
os recursos do povo?

Essa espécie de rato está no topo
da cadeia alimentar, causa doenças
crônicas como a raiva, move-se com
agilidade pelos canais burocráticos do
sistema e rói a dignidade. Começou a
campanha política para as eleições
deste ano em todo o País. Não deixe o
seu voto ser roído pelos ratos, esco-
lha bem os seus candidatos.

IMAGEMdaSEMANA

Centenas de famílias 
participaram, no 
último domingo (27), 
da Carreata EI Dia 
da Saúde Emocional 
na Escola promovida 
pela Colégio Luterano 
Rui Barbosa. O evento 
teve como objetivo a 
valorização da vida.

IMAGEM da SEMANA

*Alessandra Augusto

FIM DE ANO E A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA

 De acordo com o dicionário 
Aurélio, família é o conjunto de 
todos os parentes de uma pes-
soa, e, principalmente, dos que 
moram com ela. No Dicionário 
Houaiss, o conceito da palavra 
é o núcleo social de pessoas 
unidas por laços afetivos, que 
geralmente compartilham o 
mesmo espaço e mantêm entre 
si uma relação solidária. 

Trata-se de um conjunto de 
pessoas presentes em todos os 
momentos desde a infância até a 
fase adulta. Para qualquer indiví-
duo, a presença da família é fun-
damental, principalmente no início 
da vida. A base familiar é funda-
mental para passar valores éticos 
e morais, além de dar equilíbrio 
emocional. Não importa a constitui-
ção dos membros, é essencial que 
o indivíduo entenda aquilo como 
lar, respeitando a cultura familiar.

Com o isolamento social, deu-se 

 Já Natal. Uma data que tradicional-
mente envolve muitas viagens, festas 
longas e reuniões de grupos grandes de 
pessoas. O que sempre foi algo comum 
e rotineiro, este ano tem colocado as 
autoridades de saúde em alerta devido 
aos riscos de picos futuros de Covid-19. 
Estes picos podem ser potencialmente 
ainda maiores e mais mortíferos dos 
que estão em curso atualmente.

Por mais que se sugira que as pes-
soas evitem as festas de fim de ano, 
sabemos que poucos irão cumprir isso à 
risca. É incrivelmente difícil porque, neste 
período nós queremos muito estar com 
a família, com os amigos. Mas, neste 
momento, a decisão difícil de não ter 
um encontro familiar é a aposta mais 
segura.

Como já vivemos um novo aumento 
do número de casos em toda a região, 
com os leitos de UTI voltando a lotar, a 
chance de um repique brutal no número 
de casos e mortes devido à contami-
nação que pode ocorrer neste final do 
ano é muito eminente. 

A mensagem dos médicos é clara: 
qualquer encontro, por mais cuidado 
que se tenha, representa um risco de 
transmitir e contrair coronavírus. Para 
quem decidir, mesmo assim, fazer um 
encontro presencial e quiser minimizar 
os riscos, especialistas indicam muito 
cuidado, principalmente com a quanti-
dade de pessoas e com a ventilação do 
ambiente. Higienização de tudo e distan-
ciamento também são fundamentais. 

Se não houver o mínimo de segurança 
nesses encontros, que não sejam feitos. 
No fim das contas, o que interessa é a 
segurança e a saúde de todo mundo. 

Neste momento devemos estar imbuí-
dos do que deveria ser o verdadeiro espí-
rito natalino: o bem-estar e a segurança 
de todos. Essa é maior manifestação 
de apreço e amor que um pode dar ao 
outro neste momento.

O Jornal Tribuna do Oeste deseja a 
cada um de nossos leitores, anunciantes 
e amigos um Natal de muita responsabi-
lidade e paz.  Faremos uma breve pausa 
nas nossas edições, mas no ano novo 
continuaremos a comunicar e buscar 
fazer o melhor para a comunidade da 
região, estimando continuarmos juntos 
nessa caminhada.

Feliz Natal e um ótimo 2021! 

Formada em Psicologia, Palestrante, Pós-Graduada 
em Terapia Sistêmica e Pós-Graduanda em Terapia 
Cognitiva Comportamental e em Neuropsicopedagogia. 

l

mais importância para as famílias e 
seu valor. Muitos pais não conheciam 
os hábitos dos filhos ou dos côn-
juges. As famílias estavam muito 
fragmentadas, encontravam-se pela 
manhã e só iam se reencontrar à 
noite. Isso mudou na pandemia. 
Houve o resgate do convívio familiar, 
com um maior contato e interesse 
entre os membros. 

É dever da família ensinar os 
valores, como, por exemplo, res-
peitar os mais velhos e tratar todos 
com educação. A cultura familiar é 
muito importante e os valores éticos 
e morais na formação do caráter 
e personalidade devem ser feito 
nesse ambiente.

Apesar do primeiro contato social 
que a criança tem ser na escola, 
elas não devem aprender lá esses 
valores, mas em casa. Aprender a 
respeitar os mais velhos, a esperar 
a vez, respeitar o outro, modos na 
hora de se alimentar, são fatores 

aprendidos com os pais em casa.  
Esse fim de ano é diferente, já 

que as autoridades aconselham 
que as pessoas fiquem em suas 
casas e evitar as festas em família 
com muitos parentes. Indico que os 
pais tragam os filhos para partici-
par de decisões como a sobremesa 
que será servida nessas ocasiões 
especiais. Isso une a família. As 
crianças não devem ser excluídas 
desse tipo de situação.  

Elas não precisam ser consulta-
das em conversas de adultos, como 
sobre financeiro e decisões mais 
complexas. Tragam os filhos para as 
decisões simples para exercerem a 
escolha e amadurecer o momento 
de decisão. A participação traz o 
sentimento de pertencimento. Desse 
modo, todos podem ter um fim de 
ano de mais união.  

Muita 
responsabilidade

Emocionou quem assistiu ao espetáculo natalino “Arboribus, um novo recomeço! ”, 
apresentando no sábado (19) em Pato Bragado. O espetáculo foi promovido pelos atores e 
dançarinos locais, e contou com a participação virtual dos coros infantil, juvenil e adulto, 
orquestra municipal, além de efeitos visuais e de sonorização.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PUBLICOU RESOLUÇÃO SOBRE AS RECOMENDAÇÕES PARA 
AS CERIMÔNIAS DE POSSE

Ü

Governo do Estado 
recomenda cerimônia 
virtual para posses 
dos candidatos eleitos

Secretários municipais
Enquanto que para muitos o final de ano é tempo de descanso, 
recesso e férias, para outros será tempo de muito trabalho e 
organização, como é o caso dos prefeitos e vice-prefeitos eleitos 
em 15 de novembro e que estão se articulando para compor 
suas equipes de governo. Alguns prefeitos já anunciaram o 1º 
escalão. Outros parecem que não estão com muita pressa e 
estão utilizando todas as peças no tabuleiro de xadrez.

Eleições para presidentes
Nos bastidores políticos é grande a especulação quanto aos que 
serão eleitos presidentes das Câmaras de Vereadores em 1º de 
janeiro. Em alguns municípios a escolha é fácil. Já em outros, 
há três ou quatro candidatos. Entre Natal e Ano Novo muitas 
visitas devem ser realizadas entre os vereadores eleitos para 
o próximo pleito. Voto a voto a disputa promete ser acirrada.

Importante conselheiro
Político que já ocupou cargo de vereador, vice-prefeito e prefeito 
de Quatro Pontes nas eleições de 2020, Paulo Brandt optou em 
não ser mais candidato, ou seja, está deixando a vida pública 
após muitos anos. Com certeza será um importante conselheiro 
nas decisões do seu grupo político.

Mais cotado em Mercedes
Em Mercedes quem desponta para ser o presidente da Câmara 
em 2021 e 2022 é o vereador Ezio Dorner (DEM). Ele está em 
seu segundo mandato e foi o vereador mais votado no pleito 
deste ano, alcançando 259 votos.

Trio na disputa
Em Marechal Rondon, assim como aconteceu em outros anos, 
a disputa promete ser mais acirrada.  Sargento Dionir, novato 
na política, tem mostrado capacidade de articulação e muita 
vontade em alcançar a presidência. Vanderlei Sauer, que alcançou 
expressiva votação, também está buscando seu espaço e luta 
para conquistar o cargo. E também há o experiente vereador 
que entrará no 9º mandato, Pedro Rauber. Quem leva? Façam 
suas apostas.

Xaropinho em Pato
Ao que tudo indica em Pato Bragado a presidência deverá ficar 
com o vereador Ademir Kochenborger, o Xaropinho (MDB). Ele 
irá para seu terceiro mandato, sendo que já presidiu a casa de 
leis durante seu primeiro mandato. Vale lembrar que, conforme 
regimento interno da Câmara de Vereadores de Pato Bragado, 
a gestão é de apenas um ano.

Chiquinho em Nova Santa Rosa
Os bastidores da política também estão movimentados em 
Nova Santa Rosa, apesar de que especulações apontam que a 
presidência do Legislativo deva ficar com o vereador Chiquinho 
Schindler, do MDB, que foi eleito para o seu segundo mandato.

Indefinição em Quatro Pontes
Nada definido em Quatro Pontes quanto à presidência da 
Câmara. O grupo de situação fez seis vereadores, três do MDB 
e três do DEM. É certo que o que comandará o legislativo será 
um destes seis edis.

Entre Rios do Oeste
O município entrerriense vive um senário diferente. O grupo 
situacionista elegeu quatro vereadores e o grupo de oposição, 
cinco. Porém, o que se comenta é de que o prefeito deva eleger 
um presidente que seja do seu grupo. Quem dos opositores 
irá colaborar para isso? A resposta, somente em 1º de janeiro. 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(Sesa) publicou na terça-feira (22) 
a Resolução nº 1.488/2020 que dis-
põe sobre recomendações para as 
cerimônias de posse dos candi-
datos eleitos dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo para o mandato 
2021-2024.  

A orientação da Secretaria é 
que esses eventos sejam realizados 
preferencialmente por videocon-
ferência, com transmissão remota 
para evitar possíveis aglomerações 
e reforçar a prevenção contra a 
infecção pelo novo coronavírus 
no Paraná.  

“Diariamente temos pedido 
a colaboração das pessoas nas 
medidas de enfrentamento da 

pandemia e agora com a aproxi-
mação do início de novos man-
datos municipais, solicitamos que, 
se possível, os candidatos eleitos 
celebrem suas posses de maneira 
virtual e evitem a contaminação 
da Covid-19”, afirmou o secretário 
de Estado da Saúde, Beto Preto.  

CONDIÇÕES 
O documento cita ainda que, 

caso seja optado pela realização 
do evento presencial, a cerimônia 
está condicionada ao atendimento 
integral das medidas dispostas nas 
Resoluções 1.488/2020, 632/2020, e 
das 54 notas orientativas disponí-
veis no site da secretaria. Critérios 
como distanciamento social, uso 

de máscaras e álcool em gel são 
alguns dos requisitos mínimos 
nestes casos.  

Presencialmente, ficam autori-
zados a participar presencialmente 
da cerimônia apenas as autoridades 
eleitas da câmara municipal e da 
prefeitura e um acompanhante, a 
equipe de apoio indispensável à 
realização do evento e imprensa 
previamente credenciada.  

“Nossa orientação é de que os 
399 municípios sigam as recomen-
dações do Governo do Estado em 
conjunto com a Sesa para que este 
momento de celebração possa ter 
repetido daqui quatro anos, sem 
a perda de mais vidas humanas”, 
acrescentou Beto Preto. 

Quatro Pontes planeja novas políticas 
públicas assertivas para 2021

“A Secretaria de Administra-
ção, de Quatro Pontes, é o coração 
da gestão pública”. A afirmação é 
do secretário Diego Francener, o 
qual reitera que, de uma forma 
ou outra, todas as ações chegam 
ao conhecimento da secretaria, 
acarretando responsabilidade e 
importantes tomadas de decisões, 
especialmente neste ano, visto que 
2020 foi atípico.

“Assumi a secretaria no auge 
da pandemia do novo coronaví-
rus. Por esse motivo, os desafios 
foram diversos. Foi preciso encontrar 
meios para continuar e oportuni-
zamos o serviço remoto aos servi-
dores públicos do grupo de risco. 
Com o suporte da equipe técnica, 
conseguimos, ainda, implantar o 
pregão online, que oportunizou a 
celeridade na contratação de bens 
e serviços, aumentando o número 
de concorrência, além da redução 
no preço de contratações e maior 
transparência”, diz Francener. 

MODERNIDADE
Para o próximo ano, a perspec-

tiva da secretaria é implantar um 
sistema administrativo moderno 
visando melhorar o atendimento e, 
com isso, proporcionar mais agili-
dade em todos os processos. “Está 

VANDERLEIA KOCHEPKA 

em pauta, também, a promoção 
de ações e atividades de capaci-
tação continuada de gestores e 
funcionários públicos. Logo, nos 
reunimos com os demais secretários 
e elencamos pontos de melhorias 
na gestão humanizada, que é muito 
priorizada pelo Poder Público. Eles 
serão amplamente aperfeiçoados a 
partir de 2021, através de políticas 

públicas assertivas e concretas. Para 
uma Quatro Pontes do futuro, 
empregaremos boas atitudes no 
presente. Hoje, o município é refe-
rência em gestão pública, pelo exímio 
trabalho prestado à comunidade e 
pelo excelente emprego dos recursos 
públicos. Agradeço ao prefeito João 
e vice Tiago pela oportunidade em 
poder contribuir”, enfatiza. 
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Secretário de Agricultura e Política Ambiental rondonense 
faz balanço das atividades realizadas durante sua gestão

JOÃO KLEIN ASSUMIU A PASTA EM ABRIL DE 2020 E SEGUIRÁ OS TRABALHOS ATÉ 31 DE DEZEMBROÜ

l Dever cumprido
Ao ser indagado sobre ao findar os oito meses a frente da 
secretaria, qual o sentimento que impera, João Klein responde: 
“Sempre fica o sentimento de que seria possível ter feito mais. 
Gostaria de ter tido um tempo para fazer um planejamento 
próprio, de um modelo de gestão que eu pudesse aplicar ao 
meu modo. Mas as coisas já estavam andando e dei sequência 
aos trabalhos. Muitas coisas que gostaria de ter implantado, 
em razão da pandemia e em razão de ser ano eleitoral, eu não 
consegui realizar. Especialmente quanto ao modelo de gerir 
administrativamente. Temos uma equipe que trabalha e trabalha 
muito, mas sempre há algo a ser ajustado. É como num time de 
futebol, às vezes alguns remanejamentos de posições, ou do modo de 
atuação, podem resultar em maior produtividade. Foram oito meses 
de muitos resultados”, enfatizou João que completou dizendo: “Me 
sinto muito feliz em fazer parte de um governo que teve quase 80% 
de aprovação nas eleições deste ano”.

l Teria a pretensão de permanecer no cargo?
A pergunta que não poderia deixar de ser feita é a de que se fosse 
convidado a continuar no cargo, aceitaria? A resposta: “A experiência 
foi muito positiva. Os resultados alcançados refletem a dedicação e 
a responsabilidade com que o trabalho foi desempenhado. Eu sou 
servidor de carreira do município de Marechal Cândido Rondon, 
estarei à disposição para a função em que o prefeito precisar de 
mim”, finalizou. 

Se finda mais um ano e 
também um ciclo das gestões 
municipais 2017-2020. O atual 
Secretário de Agricultura e 
Política Ambiental de Marechal 
Rondon, João Klein, aproveita 
para realizar uma avaliação 
dos trabalhos realizados desde 
abril deste ano, quando assu-
miu a pasta. 

Klein iniciou esta entrevista 
destacando que seu objetivo, 
enquanto funcionário de car-
reira, é estar sempre pronto 

para assumir qualquer res-
ponsabilidade quando assim 
a ele for demandada. E isso 
aconteceu quando o então 
secretário e vereador Adriano 
Backes, respeitando o calen-
dário eleitoral, voltou para 
a Câmara de Vereadores e 
o prefeito Marcio Rauber o 
convocou para este desafio 
de comandar a secretaria.

João já havia assumido a 
mesma secretaria em 2008, em 
circunstâncias iguais.

João Carlos Klein, 
secretário de 

Agricultura e Política 
Ambiental

Horário do Ecoponto neste final de ano
Dia 24: até às 12h.
Dias 25,26 e 27: fechado.
Dias 28 a 30: aberto em horário normal.
Dia 31: até às 12h.
Dias 01, 02 e 03: fechado.
A partir dia 04 de janeiro: atendendo normalmente. 

l Avaliação
João destacou que o trabalho foi realizado dentro das possibilidades 
anteriormente elencadas, já que deu sequência as atividades que 
vinham sendo desenvolvidas desde o início da gestão Marcio e 
Ila. “Fizemos muito, dentro de pouco tempo. Não pude fazer um 
planejamento em longo prazo e o foco foi cumprir o que já estava 
estabelecido. Caso tivesse a oportunidade de iniciar um trabalho 
e ter um período maior para desenvolvê-lo, faria algumas coisas 
diferentes, como o planejamento de gestão, de pessoal e de 
estrutura”, salientou.

l Demandas
Sobre as demandas da secretaria, João destacou que uma das principais atividades é a de fomentar a 
infraestrutura para o agronegócio, como a execução de terraplanagens, melhoria nos acessos e pátio, 
silos de para alimentação de animais, tanques para piscicultura, conservação de solo, etc. “Fomos 
além da nossa capacidade. Neste período executamos terraplanagens para implantação e de 24 
novos aviários e oito ampliações. Isso garantirá um incremento de cerca de 980 mil aves. Também 
realizamos terraplanagens para novos chiqueiros e ampliações, atendendo mais de 20 produtores. 
Trabalho diário que não para. Veja, neste período de menos de oito meses, atendemos a 804 protocolos, 
perfazendo 4.487 horas de serviço realizados com a frota da Secretaria e mais 645 horas com maquinas 
terceirizadas”, apontou.
De outra parte, a secretaria fomentou o melhoramento genético com 2.160 doses de sêmen bovino e 3.000 
doses de sêmen suíno. 

l Atividade na área urbana
Outro trabalho permanente realizado, é limpeza urbana. Está sob a responsabilidade da Secretaria 
de Agricultura e Política Ambiental toda a gestão dos resíduos urbanos. Portanto, a coleta e 
destinação do “lixo orgânico”, recolha e destinação dos materiais recicláveis, recolha de galhos, 
entulhos e rejeitos na área urbana, a manutenção de áreas verdes, corte de grama de praças parques 
e jardins, além da poda e manutenção da arborização. “São em torno de 23 toneladas diárias de 
resíduo orgânico recolhido e destinado por uma prestadora de serviço, em torno de 160 toneladas 
mensais de material recicláveis comercializados pelas associações de catadores contratadas pela 
Secretaria. Com equipamentos e pessoal próprio recolhemos e destinamos mais de 2 mil cargas (de 
caminhão) de galhos, entulhos e rejeitos retirados das ruas nestes oito meses.” Deste material, parte 
significativa é diariamente destinado ao Ecoponto pela população. O setor de paisagismo mantém 
permanente zelo com flores e plantio de novas árvores.

l Apoio ACAN e 
Cooperagir
A secretaria também é responsável 
por importantes incentivos para a 
ACAN (Associação de Catadores 
Amigos da Natureza) e para a 
Cooperagir (Cooperativa dos Agentes 
Ambientais de Marechal Rondon). 
Desde abril foram repassados, 
através de recursos próprios e de 
convênio com Governo Federal, 
Estadual e Itaipu Binacional, 
maquinários, equipamentos e 
materiais para as duas entidades, 
que somam mais de R$ 2.300.000,00 
(dois e trezentos mil reais) em 
investimentos. Destaca-se aquisição 
de 03 caminhões, prensas para 
materiais, esteira de triagem além 
de construção de barracões e 
sede administrativa para as duas 
entidades.

l Aquisição de maquinários
Importantes maquinários também foram adquiridos na gestão 
do secretário João Klein. O mais relevante, um trator adaptado 
com sistema Motocana de guindaste florestal para a poda e 
recolha de galhos. O investimento foi de R$ 406 mil. A máquina, 
que está sendo estruturada, irá substituir um antigo trator CBT, 
de mais de 30 anos, que era utilizado para o serviço. “Quando 
assumi a secretaria verifiquei que havia um recurso disponível. 
Fiz a solicitação ao prefeito que autorizou a compra. A máquina 
está em Piracicaba, na sede da Motocana, que está instalado o 
sistema de recolha”, mencionou.
Também foi adquirido mais três containers caçamba para 
caminhão Rol-on Rol-off, no valor de R$ 81 mil, para a gestão de 
resíduos do Ecoponto, e que também, posteriormente, poderão ser 
disponibilizados nas sedes distritais durante certos períodos.
Outro investimento foi uma prancha, também utilizada no 
caminhão Rol-on Rol-off, para o transporte de equipamentos 
pesados, no valor de R$ 26 mil, além de roçadeiras,  e aparador 
de arbustos e outros equipamentos diversos e ainda 50 bancos 
instalados no centro da cidade.
“Tivemos o cuidado de manter a frota de maquinários da 
secretaria em constante manutenção”, frisou.

l Pandemia
Questionado sobre se a 
pandemia prejudicou de certa 
forma, os trabalhos, Klein afirma 
que os processos burocráticos, 
sim, já que as licitações 
tiveram que ser postergadas. 
“Encaminhamos, por exemplo, 
um processo licitatório para poda 
baixa e elevação de copa de 
árvores, além de rebaixamento 
de tocos, uma demanda 
importantíssima para a cidade. O 
processo será realizado somente 
no mês e janeiro, ou seja, é um 
legado que vamos deixar”.
Por outro lado, registra que a 
Secretaria não parou, “estivemos 
o tempo todo atendendo à 
população, por exemplo, o setor 
de notas fiscais produtor rural 
ofereceu 5.506 atendimentos, na 
Unidade Municipal de Cadastro 
do INCRA foram realizados 
416 atualizações de cadastros 
74 requerimentos para fins de 
aposentadoria além de outros 
atendimentos. No departamento 
de Meio ambiente, foram 
realizados aproximadamente 400 
vistorias para poda e retirada 
de árvores, além de dezenas 
de atendimentos a denuncias 
de infrações ambientais e de 
maus tratos a animais.  O setor 
de Inspeção Municipal, através 
do Médico Veterinário, atende 
rotineiramente aproximadamente 
80 estabelecimentos.

Ü
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n Quem é o Pastor Vicente Mariano?
PASTOR VICENTE MARIANO - Sou crente de 

berço, com 55 anos de fé. Sirvo a Jesus todo 
este tempo. Uma das coisas que mais me honra 
é acordar pela manhã e saber que trabalho para 
a obra de Deus e as igrejas. Atuo há mais de 40 
anos no ministério. Iniciei com 15 anos de idade. 
Na direção de igrejas, em janeiro, completo 25 
anos. Chequei em Marechal Rondon em maio de 
2014, quando havia a igreja sede e mais 5 filiais. 
Hoje a Assembleia de Deus em Marechal Rondon 
conta com uma sede e mais 15 filiais, totalizando 2 
mil membros. Também faço parte da diretoria da 
convenção do estado. No Paraná são 5400 pas-
tores e 5300 templos, ultrapassando 1 milhão de 

membros.  Já presidiu o Conselho de Pastores 
por quatro anos e acho Marechal Rondon uma 
cidade maravilhosa.

n Igreja e pandemia. O pastor imaginava dentro de 
o seu ministério enfrentar uma realidade destas?

Muitos amigos meus já passaram pela Covi-19 
e outros estão passando. Outros, inclusive, par-
tiram para a eternidade. Muitos pastores foram 
vítimas desta pandemia. Alguns se recuperaram, 
mas tiveram sequelas. Todos foram surpreendi-
dos. Esperamos que as coisas não piorem e que 
não tenhamos saudades de 2020. Não estávamos 
preparados para isso. Nem como igreja, nem como 
pai de família. No início até não estávamos favorá-
veis ao fechamento de tudo, mas hoje, vimos que 
talvez um rigor maior poderia ter evitado muitos 
problemas. Antes a Covid-19 era apenas números. 
A partir do momento que virou nomes, a coisa 
mudou e começou a mexer com a gente. Inclusive 
perdemos um membro da nossa igreja. Todos nós 
estamos sujeitos a isso. Preparado eu não estava. 
Nunca imaginei que chegássemos no Natal com 
estas condições.

n Quais as principais dificuldades com a pandemia?
Para os idosos e as crianças foi mais difícil. O 

mais difícil foi para as crianças que não puderam 
mais visitar seus avós, não puderam mais ir para 
as praças, para as escolas, onde estão à base da 
estrutura de suas amizades e também foram proi-

bidas de ir para a igreja. Recebi muitos áudios de 
pequenos pedindo autorização para ir à igreja. 
Antes tínhamos até 60 crianças sendo atendidos 
nas escolinhas durante um culto. O direito 
das crianças foi cerceado. Não sabemos até 
quando isso vai durar. Penso que em 2021 
as coisas vão continuar como em 2020.

n Qual a importância da igreja nestes 
tempos de pandemia?

As igrejas te mostram o caminho da 
verdade, o caminho até Jesus e são muito 
importantes neste tempo de pandemia. 
Muitos me pedem orações. As pessoas 
no meio desta situação, onde não temos 
vacina nem um remédio específico para 
tratar a doença, se apegam em Deus. 
Só temos uma alternativa, que é Deus. 
Esta pandemia veio para mostrar a nossa 
fragilidade. Já morreu gente famosa, com 
muito dinheiro, com pouco dinheiro, 
pessoas de todas as classes. Isso mostra 

que somos todos iguais.

n No seu ponto de vista houve evasão ou forta-
lecimento das famílias nas igrejas neste período?

Crente ruim, ficou mais ruim. Crentes bons 
melhoraram e ficaram mais fortalecidos. Na Bíblia, 
em Apocalipse, tem uma passagem que diz: “Quem 
é justo, seja mais justo. Quem é santo, seja mais 
santo. Mas quem é injusto, que faça mais injusti-
ças. E quem é sujo, suje-se mais ainda”. A nossa 
briga como pastores foi sempre trazer as pessoas 
para a igreja. Muita gente não vinha. A pandemia 
mostrou a importância da igreja. Muitos fiéis não 
vão à igreja para não pegar Covid-19, mas vão ao 
supermercado e outros locais de aglomeração. 
Pai ou mãe podem ir para o culto. Um vai e outro 
fica em casa com as crianças. Durante a pandemia 
não tivemos aumento no número de membros. 
Deveríamos estar fazendo três cultos por dia. Mas 
o povo ainda não entendeu a real importância da 
igreja em suas vidas. E falo isso de forma geral, não 
somente da Assembleia de Deus. Não devemos 
nos esfriar na fé. 

n Que mensagem o Pastor deixaria para quem 
ainda não está fortalecido em uma igreja?

O ser humano tem o corpo, a alma e o Espí-
rito. Quem deu o Espírito, foi Deus, por isso o 
Espírito deve ter sede de Deus. A pessoa em 
seu corpo encaminha o Espírito para a perdição 
ou para a salvação. Já vivi muitas situações de 
pessoas que, em seu leito de morte ou com 
outros problemas sérios, relatam que sentem 
um vazio muito grande e querem aceitar Jesus. 
Nosso tempo de fé não nos qualifica a nossa estada 
no céu, mas ele nos dá a possibilidade de servir 
a mais tempo Jesus. Uma vida só para entregar 
a Jesus é muito pouco. O desejo de Deus é que 
todas as almas se salvem. Todos devem parar e 
refletir sobre isso e, na sequência, buscar uma 
igreja para adorar a Deus. Marechal é uma cidade 
extremamente cristã. Excelentes opções não faltam. 
Existem muitas pessoas dispostas a ensinar a fé. 

n O que podemos esperar deste Natal?
Deus usa as situações para mostrar lições. O 

Natal como vinha sendo comemorado nos últi-
mos anos havia perdido sua essência. Devemos 
entender que não é necessário uma casa cheia 
de gente, com muita comida, bebida e presentes 
para celebrar o Natal. A pandemia não estragou 
o Natal, pelo contrário, está mostrando de que 
forma esta data deve ser celebrada. Com poucas 
pessoas, mas que sejam as mais importantes de sua 
vida. Um Natal em família com um abraço fraterno 
entre todos. Deus não provocou a COVID-19 para 
isso, mas está utilizando a pandemia para isso. 
Não deixem de comemorar. Mas façam dentro das 
possibilidades, orando e cantando. Que tenhamos 
todos um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Deus 
está no controle absoluto de tudo. 

O PASTOR FALA SOBRE A PANDEMIA 
E SOBRE A IMPORTÂNCIA DE BUSCAR 
OS ENSINAMENTOS DE DEUS

esta semana o Pastor Vicente Mariano da Igreja Assembleia de Deus de Marechal Rondon visitou 
a redação do Jornal Tribuna do Oeste e do site AquiAgora.Net, onde participou do programa 
Conexão, apresentado por Patrícia Gundt. 

Tendo em vista a excelente repercussão da entrevista e os grandes ensinamentos repassados 
pelo ministro, resolvemos reescrever os principais trechos da conversa.  

“Deus usa as situações para mostrar lições. 
O Natal como vinha sendo comemorado nos 
últimos anos havia perdido sua essência”

Ü Pastor Vicente Mariano: “A pandemia 
não estragou o Natal, pelo contrário, está 

mostrando de que forma esta data deve ser 
celebrada. Com poucas pessoas, mas que 

sejam as mais importantes de sua vida” 
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POR OUTRO LADO, ALGUNS FATORES INFLUENCIARAM NA ALTA NO PREÇO DO CUSTO DE PRODUÇÃOÜ

2020 foi o ano de preços recordes para o leite
 O ano de 2020 foi marcado por 

adversidades no setor leiteiro. Do 
lado da demanda, a pandemia de 
coronavírus resultou em mudan-
ças bruscas no comportamento do 
consumidor. Do lado da oferta, o 
clima prejudicou a atividade, devido 
às irregularidades das chuvas e às 
secas extremas, especialmente no 
Sul do país. Esses dois fatores, com-
binados, proporcionaram um ano 
de desequilíbrios entre a oferta e a 
demanda e de elevação substancial 
dos preços no campo. “Produtores 
também se reinventaram perante o 
problema sanitário que vivemos. A 
pandemia trouxe mais consumo de 
produtos, inclusive os lácteos. De 
outro lado tivemos o problema da 
importação de leite, que foi muito 
grande, o que acaba prejudicando 
produtor”, ressaltou o produtor de 
leite Alceu Bergmann, que também 
preside a Cooperativa Agroindustrial 
Leite Oeste – Coopermilch, que é 
um braço de apoio da Associação 
Leite Oeste.

MÉDIA
De acordo com pesquisas do 

Cepea, de janeiro a novembro, 
o preço do leite (“Média Brasil” 
líquida) acumulou forte alta de 
47,7%, influenciado principalmente 
pelas consecutivas elevações entre 

 Alceu Bergmann está em 
sua segunda gestão à frente 

da Coopermilch

junho e outubro. O preço de outu-
bro atingiu o recorde real da série 
histórica do Cepea, de R$ 2,1586/
litro. Na média de 2020, o preço foi 
de R$ 1,7135/litro, 16,4% acima da 
registrada em 2019, em termos reais 
(valores deflacionados pelo IPCA). 
Os dados de dezembro (captação 
de novembro) serão divulgados

no final deste mês, mas pesqui-
sas preliminares do Cepea apontam 
para uma atípica alta de preços, já 
que a oferta não se elevou de forma 
substancial e a competição entre 
indústrias seguiu acirrada para a 
compra de matéria-prima. “Ano 
muito bom de preço histórico para 
o leite”, enfatizou Alceu.

SELEÇÃO DE ANIMAIS
A irregularidade de chuvas ao 

longo do ano, atribuída a La Niña, 
afetou tanto a produção dos grãos 
quanto a disponibilidade de pasta-
gens. Isso, aliado a valorização da 
arroba em 2020, estimulou alguns 
produtores a descartar matrizes 
leiteiras. Por um lado, esse fato pro-
porciona uma maior especialização 
do rebanho e contenção de custos 
ao produtor. Por outro, configura 
uma perda de ativos produtivos que, 
somada a falta de investimento na 
atividade, torna-se um elemento que 
diminui a capacidade de retomada 

da produção, principalmente em 
bacias leiteiras menos tecnificadas. 
“O preço de custo de produção 
também teve aumento conside-
rável. Problemas com a safrinha, 
devido à estiagem, prejudicou a 
produção de comida para os ani-
mais. Alguns produtores desistiram 
da atividade e outros cresceram 
ainda mais neste ano. Muitos apro-
veitaram para fazer a seleção de 
seus animais para a produção de 
leite, ou seja, o animal que dava 
pouca média por dia foi enviado 
para abate, já que o preço pago 
para a carne também foi muito 
bom”, destacou Alceu.

2021
Alceu espera que o ano de 2021 

seja novamente muito bom para 
o setor, destacando que o leite é 
essencial para o ser humano. “Sem-
pre haverá consumo, inclusive de 
seus derivados. Esperamos que em 
2021 o Governo Federal segure a 
importação e incentive a volta às 
aulas, para aumentar ainda mais o 
consumo de leite dos produtores 
locais. Isso fará com que os pre-
ços continuem em alta”, apontou 
o presidente da Coopermilch.

A COOPERMILCH
A Cooperativa Agroindustrial 

Leite Oeste – Coopermilch –, sur-
giu há mais de 10 anos como 
um braço de apoio da Associa-
ção Leite Oeste. A entidade tem 
como finalidade buscar melhores 
preços e mercados para o leite 
produzido por seus cooperados, 
conquistando assim melhores 
resultados quando da venda do 
produto e, consequentemente, 
melhor retorno financeiro.

Hoje possui cerca de 100 asso-
ciados ativos e está presente nos 
municípios de Cascavel, Toledo, 
Quatro Pontes, Marechal Rondon, 
Mercedes, Entre Rios do Oeste, Pato 
Bragado e Nova Santa Rosa. Dia-
riamente os associados são res-
ponsáveis por produção média 
de cerca de 15 mil litros de leite. 
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EXPORTAÇÃO CONTRIBUIU PARA QUE A ATIVIDADE TIVESSE BONS RESULTADOS. EXPECTATIVA 
É DE QUE O MERCADO SUINÍCOLA BRASILEIRO DEVA QUEBRAR NOVOS RECORDES DE 
EXPORTAÇÃO EM 2021

Ü

Suinocultura também 
comemora bom 
momento em 2020 

Apesar da pandemia da Covid-19 
a suinocultura brasileira não teve um 
ano ruim, pelo contrário, o ano foi de 
recorde devido a grande demanda 
por carne suína no mundo, o que 
resultou em melhora nos preços. 

Novas habilitações tanto da 
China quanto do Vietnã e Filipi-
nas, afetados pela Peste Suína 
Africana, impulsionaram a expor-
tação. O Brasil deve encerrar o 
ano com uma marca nunca antes 
alcançada de 1 milhão de tone-
ladas de carne suína embarcada. 
A preocupação é que metade 
desse volume foi para a China, 
que, segundo as últimas notícias 
do ano, já está prestes a recompor 
seu rebanho.

Porém, a expectativa é de que 
o mercado suinícola brasileiro que-
bre novos recordes de exportação 
em 2021.

BONS PREÇOS
O presidente da ASCMCR (Asso-

ciação dos Suinocultores da Comarca 
de Marechal Cândido Rondon), Sergio 
Barbian, enalteceu o bom momento 
vivido pela suinocultura. “Nos dois 
primeiros meses de 2020 os preços 
estavam baixos, mas depois come-
çou a aumentar. Tivemos preços 
bons, mesmo com o aumento do 
custo de produção, especialmente 
pelo aumento no preço do milho, 
um dos principais ingredientes na 
composição da ração. Apesar de 
toda a pandemia, não há motivos 
para reclamar. A produção não 
parou em nenhum momento. Con-
tinuamos produzindo”, enfatizou 
Barbian, que também é suinocultor 
há vários anos.

EXPECTATIVA PARA 2021
A expectativa para 2021 é que 

o setor melhore ainda mais, com o 
aumento das exportações. “Tudo isso 
deve estar aliado a uma excelente 
safra e safrinha, para garantir a pro-
dução do alimento para os animais 
e também para que os preços de 
custos não sejam elevados. Uma 
frustração de safra pode acarretar 
no aumento ainda maior da pro-
dução”, ressaltou Sergio.

A ENTIDADE
Fundada em 13 de junho de 

1985, a então AMS (Associação 
Municipal dos Suinocultores), hoje 
ASCMCR (Associação dos Suino-
cultores da Comarca de Marechal 
Cândido Rondon) é uma entidade 
sem fins lucrativos, que visa reunir, 
representar e defender os produ-
tores de suínos da região.

Desde o início trabalha em 
promover a suinocultura regional 

e atual no melhoramento zoo-
técnico. A entidade também 
divulga técnicas atualizadas 
de criação de suínos com base 
em resultados de pesquisas e 
experimentação. Também apoia 
e organiza eventos que divulgam 
a carne suína.

Sobre o trabalho realizado no 
ano de 2020, o presidente men-
cionou que as atividades foram 
um pouco prejudicadas pela 
pandemia. “Muitos eventos de 
cunho informativo, como cursos e 
palestras, são oferecidos para os 
suinocultores e seus funcionários. 
Este ano não foram realizados. 
Esperamos que em 2021 estas 
atividades voltem ao normal, já 
que temos muitas inovações que 
sempre podem ser apresentadas 
e inseridas nas propriedades”, 
finalizou o presidente.

Sergio Barbian, 
presidente da ASCMCR Ü
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PARA ELE, SETOR MANTEVE-SE FIRME, PRODUZINDO E COLOCANDO O ALIMENTO NA MESA DOS BRASILEIROSÜ

Presidente do Sindicato Rural destaca que 
agricultura teve importância ainda maior em 2020

A reportagem do jornal Tribuna 
do Oeste ouviu representantes 
de entidades ligadas a diversos 
setores que falaram sobre o ano 
de 2020, que mesmo atípico, se 
mostrou perseverante e progres-
sista em muitos setores. Como é 
o caso do agronegócio. O presi-
dente do Sindicato Rural, Edio Luiz 
Chapla, inicialmente mencionou a 
importância de não perdermos a 
esperança. “Mais um ano se pas-
sou e a chegada de um ano novo, 
alenta para uma renovação, reflete 
em esperança talvez em que não 
conquistamos no ano que se finda. 
Assim entende-se que se inicia um 
novo ciclo, assim como se fossemos 
abrir um livro novo. Devemos sim 
enfrentar as dificuldades sempre 
com grande esperança e cabeça 
erguida. Problemas sempre haverá, 
mas também sabemos que existem 
soluções”, destacou.

BALANÇO
Edio fez um balanço da ativi-

dade rural em 2020, destacando 
a importância do setor diante da 
pandemia do novo coronavírus. 
“Neste ano que passou não foi 

fácil, como bem sabemos. Passa-
mos por dificuldades e obstáculos. 
Um grande desafio, principalmente 
com a pandemia que pegou a 
todos de surpresa. Tivemos que 
nos adaptar num curto período 
de tempo a mudar nossos hábitos 
e até mesmo muitos planos que 
tínhamos a cumprir. Em especial no 
meio rural, também tivemos que 
lidar com esta adversidade, em um 
cenário totalmente desconhecido. 
O agro não pode parar e assim 
manteve-se firme, produzindo e 
colocando o alimento na mesa do 
consumidor. Cumprindo incansa-
velmente a vocação de produzir 
alimento”, mencionou.

2021
Para 2021, o presidente da enti-

dade enfatiza que devemos virar a 
página de um ano e iniciar outro. 
“Queremos desejar para o nosso 
incansável produtor de alimentos 
muita força e que continue sendo 
aquele guerreiro, que faça chuva 
ou faça sol está sempre cumprindo 
com a sina de produzir, o alimento 
de cada dia para toda população. 
Estes são os votos do Sistema Faep 

e Senar e Sindicato Rural de Mare-
chal Rondon. Um feliz e próspero 
ano novo”, desejou Chapla.

HISTÓRIA
Vale lembrar que a história do 

Sindicato Rural inicia no dia 03 de 
setembro de 1960, com a fundação 
e instalação da Associação Rural 
de Marechal Cândido Rondon. O 
Sindicato Rural, propriamente dito, 
foi criado em 22 de dezembro de 
1967. Já no dia 02 de março de 1968 foi 
eleita a primeira diretoria, tendo como 
presidente Almiro Bauerman. Também 
presidiram a entidade Alfredo Gui-
lherme Wiebrantz, Ivo Ilario da Cunha, 
Tealmo Cassel, Estanislau Czycza, Jenil 
Mantovani, Adolfo Rudolfo Freitag, 
Valdemar Kaiser e o atual presidente 
é Edio Luiz Chapla.

ATUAÇÃO
No início a entidade atuava 

como uma empresa que comprava 
os principais medicamentos para 
animais e fornecia aos produtores, 
além de ofertar sementes e maqui-
nas de pequeno porte. Após vendeu 
o seu estoque para a Copagril. 

Com o passar dos anos, o 

produtor passou a encontrar no 
sindicato tudo o que era neces-
sário em termos de informação e 
documentação. “Hoje são feitas 
no sindicato várias demandas para 
sócios, bem como não associados, 
sendo os principais serviços as 
declarações de Imposto de Renda 
e Imposto Territorial Rural, folhas 
de pagamento dos colaborado-
res, dos agropecuaristas sócios ou 
não, contamos com uma empresa 
parceira a qual dá o suporte os 
serviços. Parceria também com o 
Senar, onde existe uma grande 
diversidade de cursos, além de 
convênios médicos, de telefonia 
e convenção coletiva de trabalho”, 
destacou Edio Chapla.

Edio Chapla, presidente 
do Sindicato Rural
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PRESIDENTE DA ENTIDADE, EGON IAPPE, DESTACOU QUE SORTEIOS SEMANAIS FORAM UMA DAS NOVIDADES QUE AGRADARAM OS MERCEDENESES Ü

ACIM comemora sucesso das campanhas 
de vendas realizadas durante o ano

 A Associação Comercial e 
Empresarial de Mercedes (ACIM) 
realizou duas importantes campa-
nhas ao longo do ano para incen-
tivar as compras no comércio local. 
De 27 de julho a 18 de setembro 
aconteceu a campanha “Eu Amo 
Mercedes”, que sorteou dezenas 
de vale-compras no valor de R$ 
150,00, num total de R$ 9.900,00 
em prêmios.

A outra campanha foi a “Natal 
Premiado”, cujo último sorteio acon-
teceu no dia 18. Foram sorteios 
mensais, num total de 47 ganha-
dores, totalizando mais R$ 9.900,00 
em prêmios.

NOVOS APRENDIZADOS
O presidente da entidade, Egon 

Iappe, destacou que o ano de 2020 
ficará para sempre na memoria. 
Também, segundo ele, foi um ano 
em que se aprendeu a reinventar e 
avaliar melhor o planejamento e a 
forma de realizar as promoções e os 
eventos. “Nunca tínhamos pensado 
na hipótese de sorteios semanais 
e resolvemos colocar em pratica 

essa nova ideia, o qual agradou 
a todos. As pessoas assistiam os 
sorteios pelo celular. Vimos que há 
mais visualizações se comparado 
aos sorteios anteriores” reforçou.

BOAS VENDAS
Egon destaca que apesar do 

ano atípico que estamos passando, 
empresários estão muito satisfeitos 
com as vendas do último semestre, 
já que há empresas que já atingiram 
suas metas em relação ao ano 
de 2019. “Avaliamos este ano de 
forma positiva, pois finalizamos o 
ano com 186 associados, o que 
é um número muito gratificante 
e expressivo. Os empresários 
estão vendo a real importância 
dos benefícios de ser associado 
a ACIM”, ponderou.

2021
O presidente menciona não 

saber como será o primeiro semestre 
de 2021, mas se tudo normalizar, o 
foco será realizar os treinamentos 
que estavam programados para 
2020, além da realização da Expo 

Mercedes, campanhas promocio-
nais e outros eventos tradicionais. 
“Queremos agradecer a cada asso-
ciado que sempre nos recebe com 
carinho e atenção e contamos com 
os associados e comunidade em 
geral para que possamos cada vez 
mais oferecer serviços e soluções de 
qualidade. Desejamos um Feliz Natal 
e um abençoado 2021”, finalizou.  ÜDezenas de vale-compras foram sorteados durante as campanhas

Presidente Egon Iappe  Ü
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Inventar milhões de 
formas de dizer eu te amo.
Vamos juntos fazer de 2021 
um ano novo de verdade.
O ano que passou nos ensinou a abraçar 
as mudanças sem abrir mão dos nossos valores.

Central de Atendimento 24 horas
Capitais e regiões metropolitanas - 4000 1111
Demais localidades - 0800 642 0000 
Ouvidoria - 0800 725 0996 
De seg. a sex., das 8h às 20h • ouvidoriasicoob.com.br 
Deficientes auditivos ou de fala - 0800 940 0458 
De seg. a sex., das 8h às 20h
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sicoob.com.br
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EM 1º DE JANEIRO ELE ASSUME UM NOVO DESAFIO: A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIOÜ

Atual presidente do legislativo de Entre 
Rios do Oeste fala da sua trajetória política 

 Sempre filiado ao Partido Pro-
gressistas, Jair Bokorni foi eleito pela 
primeira vez vereador em Entre Rios 
do Oeste em 2008, quando obteve 
214 votos. Em 2012 foi reeleito com 
173 votos. Já nas eleições de 2016, 
alcançou 192 sufrágios.

É o atual presidente da Câmara 
de Vereadores, cujo mandato 
encerra em 31 de dezembro. Foi 
o único vereador do município que 
por duas vezes presidiu o legisla-
tivo. A outra gestão aconteceu de 
2013 a 2014.

MARCOS DAS GESTÕES
Bokorni destaca que durante as 

gestões como presidente houve 
importantes avanços. “Na primeira 
gestão trabalhamos na amplia-
ção da parte administrativa da 
Câmara de Vereadores, quando 
foram construídos 164m². Isso  
possibilitou melhor atendimento 
e maior comodidade aos funcio-
nários. Já na atual gestão, realiza-
mos a reforma geral da plenária, 
melhorando consideravelmente 
o espaço de realização das ses-
sões”, destacou.

DEDICAÇÃO
Jair destacou que durante 

estes 12 anos de dedicação 
prestados ao serviço público, foi 
o autor de muitas proposituras 
que beneficiaram a população 
do município. “Foram muitas 
indicações, requerimentos e 
Projetos de Lei aprovados. O 
foco sempre foi o crescimento 
do município e o bem-estar da 
população”, reforçou.

NOVO DESAFIO
Recentemente o prefeito eleito 

Ari Maldaner anunciou a equipe 
de governo do primeiro escalão. 
Jair foi indicado para comandar a 
Secretaria de Saúde do município 
para a gestão 2021/2024. Sobre este 
novo desafio, Bokorni explica que 
será uma satisfação gerenciar esta 
importante pasta que tem como prin-
cipal objetivo ajudar as pessoas. “É 
um desafio pelo momento em que a 

 Jair Bokorni, vereador de 2008 
a 2020 e Secretário de Saúde a 

partir de janeiro de 2021 

saúde pública está vivendo. Mas me 
sinto preparado para estar à frente 
desta importante pasta. Para o bom 
andamento dos trabalhos vou contar 
com o apoio dos funcionários da 
secretaria e também da comunidade. 
Quero aproveitar para agradecer os 
colegas vereadores e a comunidade 
pelos 12 anos de parceria no legis-
lativo. Finalizo, desejando um feliz 
Natal e um excelente Ano Novo para 
todos os entrerrienses”.
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ENTIDADE É UMA DAS PRINCIPAIS REPRESENTANTES DA CLASSE TRABALHADORA DO CAMPOÜ

Sindicado dos Trabalhadores Rurais de 
Marechal comemora o jubileu de ouro

Em 2020 o Sindicato dos Tra-
balhadores Rurais (STR) de Mare-
chal Cândido Rondon comemorou 
o jubileu de ouro, ou seja, 50 anos 
de atuação. A entidade começou a 
se organizar em 06 de dezembro de 
1969. A ata de fundação, porém, e a 
eleição da primeira diretoria aconte-
ceu em 10 de novembro de 1970. 

O primeiro presidente foi Bruno 
Alcides Freitag. Em 1973, o presi-
dente eleito foi Ademar Gunsch e 
em 1976, Sadi Weber. Já em 17 de 
dezembro de 1976, Alcino Biesdorf 
foi nomeado presidente pelo Minis-
tério do Trabalho, sendo eleito em 10 
de dezembro de 1977. Desde então 
permanece no cargo, sendo que a 
cada 4 anos é realizada eleição para 
a composição da diretoria.

ATUAÇÃO
Alcino conta que no início o 

foco do Sindicato foi contribuir para 
a saúde dos trabalhadores rurais, 
bem como colaborar nas questões 
trabalhistas, documentações de 
propriedades, entre outros. Ao 
longo dos anos a entidade teve 
importante atuação no auxilio aos 

agricultores que tiveram suas terras 
alagadas pelo lago de Itaipu e para 
que as mulheres do campo também 
pudessem se aposentar, já que antes 
eram somente os homens que se 
aposentavam aos 60 anos. “Também 
tivemos participação importante 
no início da instituição dos custeios 
agrícolas e juros subsidiados para a 
agricultura familiar, entre outros. No 
geral, tivemos muito mais vitórias 
do que derrotas”, relembra Alcino.

ATIVIDADES HOJE
A entidade trabalha hoje com a exe-

cução de contratos e rescisões, planos 
de saúde, declarações de impostos, 
montagem de processo para con-
cessão de benefícios, auxilio doença 
e demais necessidades. Em resumo, 
presta serviços de escritório aos agri-
cultores. O STR conta também com 
loja agropecuária, o único Sindicato 
no Paraná com mais este benefício, 
atendendo um grande número de 
clientes, principalmente da agricultura 
familiar, quanto ao fornecimento de 
insumos agrícolas, sementes e outras 
necessidades. Anexo ao Sindicato, 
também está a Rádio Comunitária.

QUADRO ASSOCIATIVO
Independentemente do tama-

nho da propriedade, qualquer 
agricultor pode filiar-se a um 
sindicato. O Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais de Marechal Cân-
dido Rondon conta, atualmente, 
com um número aproximado de 
1.500 associados e representa, 
além do município sede, Quatro 
Pontes, Pato Bragado, Mercedes 
e Entre Rios do Oeste.

SEGUNDA CASA
O presidente destaca que o STR 

tem atuado como um interlocutor 
dos agricultores familiares, e se mos-
trado capaz de pressionar vários 
órgãos públicos para que esses 
executem políticas que venham 
a beneficiar os agricultores de um 
modo geral. “Esse trabalho precisa 
continuar. Esse ‘guarda-chuva’ não 
pode fechar. Diariamente resolvemos 
inúmeros problemas. O Sindicato 
é a segunda casa dos agricultores. 
Quando o trabalhador rural tiver 
uma dúvida, ou problema, deve 
procurar o Sindicato em primeiro 
lugar”, destacou.

AGRADECIMENTOS
Alcino aproveita para agradecer 

o quadro social que fez e faz parte 
do Sindicato ao longo destes 50 
anos, ressaltando que todos tive-
ram um papel muito importante 
e, principalmente, acreditaram e 
acreditam no Sindicato. “Sempre 
estamos à disposição para minimi-
zar os problemas enfrentados nas 
propriedades rurais. Quem quiser 
fazer parte do Sindicato, está dis-
ponível para novos associados. O 
valor anual é irrisório frente aos 
benefícios oferecidos”, finalizou.

Alcino Biesdorf preside a entidade 
desde dezembro de 1976
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O ATUAL PRESIDENTE DO LEGISLATIVO, ARI SCHMIDT, FEZ UMA AVALIAÇÃO DOS DOIS ANOS EM QUE ESTEVE À FRENTE DOS TRABALHOS NA CÂMARA DE VEREADORESÜ

Câmara de Nova Santa Rosa deverá 
retornar R$ 800 mil para a prefeitura

 O vereador de Nova Santa Rosa, 
Ari Schmidt, está em seu terceiro 
mandato no legislativo. É o atual 
presidente da Câmara de Verea-
dores. Em 2020 foi reeleito para 
mais uma gestão. Também já foi 
secretário municipal.

A reportagem do jornal 
Tribuna do Oeste procurou o 
mandatário para que fizesse uma 
avaliação do trabalho realizado 
nos dois últimos anos, como 
presidente. “O trabalho nos dois 
anos como presidente do legis-
lativo foi positivo e favorável ao 
desenvolvimento de Nova Santa 
Rosa. Os edis, tanto os de situação 
como os de oposição, sempre 
pensaram no bem do município e 
da população. Demos condições 
para que o prefeito atuasse com 
toda autonomia que fosse neces-
sária para o município continuar 
progredindo. Foram inúmeras as 
matérias aprovadas, entre elas um 
projeto que autorizou o executivo 
a promover um financiamento que 
resultou em obras importantes em 
termos de infraestrutura, como 
iluminação pública, aquisição de 

maquinários, pavimentações, entre 
outros”, apontou Ari.

PAPEL FISCALIZADOR
Ari lembra que os edis esta-

vam sempre atentos em seu prin-
cipal papel, que e de fiscalizar o 
executivo. “Os vereadores estão 
sempre atentos e fiscalizando as 
questões financeiras do município, 
especialmente quanto à aplicação 
dos recursos públicos. Podemos 
dizer que os recursos estão sendo 
aplicados de forma coerente pela 
atual gestão, por isso não tivemos 
problemas na Câmara de Verea-
dores. Foi um trabalho entrosado 
com a administração municipal”, 
enfatizou o vereador-presidente.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
O parlamentar ressaltou ainda 

que a administração municipal tem 
realizado um excelente trabalho, 
principalmente em investimentos 
realizados no intuito de desenvol-
ver o município e para aumentar a 
receita. “O agronegócio tem papel 
importante neste sentido, por isso 
tem recebido atenção especial. A 

administração, porém, não deixou 
de cuidar da cidade e de setores 
primordiais como a saúde e a edu-
cação”, afirmou.

RETORNO AOS 
COFRES PÚBLICOS

Ari destacou que a Câmara 
de Vereadores é eficiente e bas-
tante enxuta, sem assessorias. 
Ele considera os vereadores 
bem coerentes com relação 
às necessidades do município. 
“Todos contribuíram para que 

Ari Schmidt foi reeleito em 2020 
para o seu 4º mandato para o 

legislativo de Nova Santa Rosa

pudéssemos fazer uma excelente 
economia. Devemos retornar aos 
cofres públicos da prefeitura, neste 
final de ano, valor de R$ 800 mil. 
O valor será revertido em benefí-
cios para a população a partir de 
2021. Nossa expectativa é para 
que os recursos sejam investidos 
no Fundo Municipais de Habitação 
de Interesse Social, que poderão 
ser utilizados para a construção 
de unidades habitacionais, algo 
que está um pouco deficitário 
no município”, apontou.

EXPECTATIVA PARA 2021
Ari mencionou que sua experiên-

cia no legislativo e no executivo foi 
muito importante para desenvolver 
as atividades e que a expectativa 
para o próximo mandato é muito 
grande. “Penso que para a próxima 
gestão o trabalho deva estar focado 
na modernização das atividades 
públicas. Aproveito a oportunidade 
para agradecer a todos os meios de 
comunicação e a comunidade de 
Nova Santa Rosa pelo apoio. Feliz 
Natal e próspero Ano Novo a todos”.  
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O PREFEITO DE NOVA SANTA ROSA DESTACOU QUE MUITAS OBRAS DEVEM SER REALIZADAS NOS PRÓXIMOS MESESÜ

Norberto Pinz chega ao quarto mandato 
com muita vontade e determinação

 Nesta semana o Jornal Tri-
buna do Oeste foi novamente 
para Nova Santa Rosa entrevistar 
Norberto Pinz, que neste ano foi 
reconduzido ao seu quarto man-
dato como prefeito de Nova Santa 
Rosa, algo que não é muito comum 
entre os mandatários municipais. 
Isso comprova que o trabalho 
está sendo realizado a contento 
da população, ou seja, a grande 
maioria dos nova-santa-rosenses 
aprova as ações que estão sendo 
realizadas.

Norberto foi chefe do executivo 
de 2005 a 2008, de 2009 a 2012 e 
iniciou mais uma gestão em 2017 
até o final de 2020. A nova gestão 
inicia em 1º de dezembro de 2021 
e segue até o final de 2024.

Seu vice na atual e próxima 
gestão é Noedi Max Hardt, que 
também possui uma extensa vida 
pública.

EXPERIÊNCIA
Pinz destaca que é a experiência 

que os credenciaram (ele e Noedi) 
a ter mais uma chance de gover-
nar Nova Santa Rosa. “Depois das 

eleições continuamos trabalhando 
e governando para todos os nova-
-santa-rosenses. Queremos uma 
Nova Santa Rosa cada vez melhor. 
Minha experiência política me ajuda 
muito a administrar este importante 
município. Agradeço a confiança 
do nosso povo”, enfatizou.

OBRAS
O prefeito de Nova Santa Rosa 

enfatizou que obras importantes 
serão concluídas ainda neste ano 
e outras vão iniciar. “Estamos con-
cluindo as obras do lago municipal; 
estamos iniciando as obras da farmá-
cia; R$ 460 mil foram liberados pelo 
Governo Federal para um barracão 
no parque de exposições onde já 
temos a ordem de serviço para 
iniciar os trabalhos. Outras obras 
estão sendo aguardadas, como para 
o CRAS (Centro de Referência da 
Assistência Social), posto de saúde 
para o Mutirão e o Bairro Berlin e 
obras de pedras irregulares e asfalto. 
Estamos assinando convênio com 
a Itaipu Binacional no valor de R$ 
2.850.000,00 para pavimentações 
e cascalhamentos. Com humildade 

vamos fazer sempre mais. Deus 
sempre estará nos iluminando, 
para fazermos o melhor para a 
população”, ponderou. 

AGRADECIMENTOS
Pinz aproveita para agradecer 

seu vice Noedi, pela parceria ao 
longo destes anos, a todos os can-
didatos a vereadores nas eleições 
deste ano do seu grupo político e 
também a equipe de governo da 
atual gestão, pelo excelente trabalho 
prestado. “Todos contribuíram e 
tiveram um papel muito impor-
tante para o desenvolvimento do 
município”, mencionou.

DESEJO
O mandatário municipal apro-

veita para desejar a todas as famí-
lias de Nova Santa Rosa um feliz e 
abençoado Natal. “Será um Natal 
diferente, onde todos os cuida-
dos são importantes, em virtude 
da pandemia. Queremos desejar a 
todos um feliz e abençoado Natal. 
Que o Menino Jesus possa estar 
em cada casa das famílias nova-
-santa-rosenses. Que possamos 

entrar em 2021 com muita fé e 
esperança, para que tenhamos 
dias cada vez melhores. O povo 
continuará produzindo alimentos. A 
administração municipal irá trabalhar 

com mais vontade e garra, pra aten-
der as expectativas depositadas nas 
urnas pelo nosso povo. Estou muito 
determinado e com muita vontade 
de trabalhar”, finalizou.

 Norberto Pinz vai para o 4º mandato de prefeito em Nova Santa Rosa
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O PRESIDENTE DA ENTIDADE, GILBERTO KLAIS, FEZ UMA AVALIAÇÃO POSITIVA DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2020Ü

Conhecidos os ganhadores da campanha Natal 
Premiado e do concurso de ornamentação da Acinsar 

 A Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Santa Rosa 
(Acinsar) realizou importantes cam-
panhas para incentivar a aquisição 
de produtos no comércio local 
ao longo do ano. Recentemente 
aconteceu o sorteio de 30 vale-
-compras da campanha “Natal 
Premiado Acinsar 2020”.

AGRADECIMENTO
O presidente e o vice-presidente 

da entidade, Gilberto Klais (Giba) 
e Kassio Rusch agradeceram as 44 
empresas participantes, que mais 
uma vez acreditaram na Acinsar 
e apoiaram esta promoção, assim 
apoiando e investindo também 
no comércio do município nesta 
época do Natal. “Agradecemos a 
todos os munícipes que valoriza-
ram os comércios da nossa cidade, 
fortalecendo assim, ainda mais a 
nossa economia, gerando renda e 
desenvolvimento à cidade. E tam-
bém aos nossos parceiros Sicoob 
e Sicredi”, enfatizou Giba.

CONCURSO DE 
ORNAMENTAÇÃO

Na sexta-feira, dia 18, também 

Gilberto Klais (Giba) é o 
presidente da Acinsar

aconteceu a divulgação do resultado 
do Concurso de Ornamentação 
de Empresas e Residências 2020.

O concurso teve adesão de 13 
empresas e 25 residências.

Na categoria empresas, o 1º 
lugar ficou com a LZ Enxovais; o 2º 
lugar com a Idealize Materiais de 
Construção e o 3º ficou com Sicredi.

Também teve o sorteio de mais 
03 vales-compras de R$100,00 que 
foram sorteados para Gaberto 
Modas, Idealize Elétricos e Loja Loya.

Na categoria residências, o 1º 
lugar ficou com Nelsi Rutke, o 2º 
com Miriam Schach e o 3º ficou 
com Rafael Ahner.

Também houve o sorteio de mais 
03 vales-compras de R$100,00 que 
foram sorteados para Cleide Hertz, 
Cristine Mendes e Nadir Schindler.

EXPECTATIVAS PARA 2021
Gilberto destacou que 2020 

foi um ano atípico e de incerte-
zas. “Apesar de tudo, vejo que o 
setor empresarial se reinventou para 
driblar as dificuldades. Como Asso-
ciação Comercial, vimos que seria 
a hora de oferecer mais aos nossos 
associados, por isso realizamos a 

campanha de valorização do comér-
cio local, realização de campanha 
de sorteio de prêmios a custo zero 
aos associados e campanha de final 
de ano. Tudo isso para incentivar 
os consumidores a fazerem suas 
compras no município e, desta 
forma, fazer com que o comércio 
como um todo fosse fortalecido. 
Acredito que os objetivos foram 
atingidos. Em 2021 esperamos que 
tudo seja ainda melhor, inclusive 
com a realização de feiras, como 
a ExpoRosa”, finalizou. 

NA OPORTUNIDADE FORAM SORTEADOS 
OS SEGUINTES GANHADORES:

30º – Vale-compras de R$ 100,00: Lian Yago Kruger Rivas – Pró Saúde;
29º – Vale-compras de R$ 100,00: Luis Henrique Grützman – Santa Rosa Calçados;
28º – Vale-compras de R$ 100,00: Leonice Smaniotto – Supermercado Ruzza;
27º - Vale-compras de R$ 100,00: Juscilene Just Pudell – JL Materiais de Construção;
26º – Vale-compras de R$ 100,00: Aline Paula Dierings – Gaberto Modas;
25º – Vale-compras de R$ 100,00: Geni B. Schütz – Abiel Refrigeração;
24º – Vale-compras de R$ 100,00: Trindade França – MWM Materiais de Construção;
23º – Vale-compras de R$ 100,00: Irma Much – Supermercado Copagril;
22º – Vale-compras de R$ 100,00: Armando Schulz – Amaral Óptica e Relojoaria;
21º – Vale-compras de R$ 100,00: Clarice Michaelsen – Pró Saúde;
20º – Vale-compras de R$ 100,00: Vera Lúcia Lorenzatto – Jardim Floraso;
19º – Vale-compras de R$ 100,00: Agrid Susanne Richter Liebert – Puro Charme;
18º – Vale-compras de R$ 300,00: Jaqueline Prehl – Livraria Graci Art’s;
17º – Vale-compras de R$ 300,00: Rosane Grieger – LZ Enxovais;
16º – Vale-compras de R$ 300,00: Adriane Hein – Supermercado Copagril;
15º – Vale-compras de R$ 300,00: Rodrigo Ohland – Rodo Wall Auto Posto;
14º – Vale-compras de R$ 300,00: Marcos Weiss – Loja Ikert;
13º – Vale-compras de R$ 300,00: Rosangela Klein Runke – Gaberto Modas;
12º – Vale-compras de R$ 300,00: Daiane Daniela Kunzler – Mix Embalagens;
11º – Vale-compras de R$ 300,00: Lidiane Fiorini – Panificadora Doce Sabor;
10º – Vale-compras de R$ 300,00: Dalton Michaelsen – Loja Hettwer;
09º – Vale-compras de R$ 300,00: Natani Cristina Baumgartner – Gaberto Modas;
08º – Vale-compras de R$ 600,00: Kelly S. D. Wiederkelm – Jardim Floraso;
07º – Vale-compras de R$ 600,00: Adriano G. da Silva – Auto Posto Cosaco;
06º – Vale-compras de R$ 600,00: Jacinta B. Schneider – Santa Rosa Calçados;
05º – Vale-compras de R$ 600,00: Rosa Mary Schulz– Pró Saúde;
04º – Vale-compras de R$ 600,00: Sandra Luiz – LZ Enxovais;
03º – Vale-compras de R$ 1.000,00: Ilaini Hennig – Comercial Cometa;
02º – Vale-compras de R$ 1.000,00: Eldor Hein – Auto Posto Cosaco;
01º – Vale-compras de R$ 1.000,00: Armilindo Leske – Auto Posto Cosaco.
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Social
cristinekempp@gmail.com

Aniversariantes 
da Semana 

EM BREVE Novo Endereço,

Próximo Novo Amayer
Av. Irio Jacob Welp, 2182 - MCR

 O tim tim da semana vai a Miss Nova Santa 
Rosa Thaline Valiente que amanhã (25) 
completa mais um ano de vida. Felicidades!

Silmara Pazini e  Gerciney Gomes Ramos 
comemoram o aniversário dela no dia 25 

de dezembro. Parabéns! 

O vice prefeito de Nova Santa Rosa Noedi Max Hardt, acompanhado 
da esposa Marli, que também é vereadora naquele município

Belo registro de momento de gravações do Maestro Gerson Daniel 
Giese, mesmo em meio a pandemia ele buscou envolver seus coralistas 

e propiciar belos espetáculos de música e cultura a sociedade local 

l QUINTA (24)
Rosimeire da Silva, Dania Laureth, Gilson Backes, 
Joseline Faccin, Fabiano Zanata, Lucia Helbich, 
Rose Zigiotto, Carmem Alice Lopes Haab

l SEXTA (25)
Thaline Valiente, Aline Mombach, Claides 
Gentilini,  Marcin Santos, Crislei Pacheco, 
Marcio Pires,  Nádia Cristiane Engler Becker,  
Carlos Alberto Costa, Silmara Pazini

l SÁBADO (26) 
Luh Oliveira, Marcio Viana, Karin Schulz, 
Osmar Candido, Naiara Tenroller, Carlos 
Braatz, Cledir Kuzniewski, Rosy Ullrich, Rose 
Pereira, Ketlin Mayara, 
Francielle Pereira Merlin, Ocacio Kremer, Linton 
Möllmann

l DOMINGO (27) 
Inês May, Maria Fatima Deimling, Josiane 
Souza Bertoncelo, Gustavo Henrique Grenzel, 
Douglas Hoelscher, Viviane Jaqueline 
Domingues, Gabriel Henrique Arnhold 
Centenaro

l SEGUNDA (28)
Fer Onório, Lauri Emerson Fischer, Ivone 
Mülhbeier Strenske, Daniel Mendes, Janete 
Schranck Frare, Silvania Tessaro, Elisete Geier 
Holdefer,  Leani Nadir Muller, Elisângela Celestino

l TERÇA (29)
Emerson Dos Santos, Angela Rockenbach, Bruna 
Schuh Tierling, Cleuza Silva, Juliana Schmidt, 
Mariléia Rodrigues da Silva, Carla Beatriz 
Kraemer Knabben, Giovani Burg, Neus a Rosin

l QUARTA (30)
Omar Paslack, Jones Souza, Naira Pinati, Reni 
Wachholz Ringenberg, Valdick Mesquita, 
Iliene Venancio Vieira, Salete Kammer, Daiane 
Opprmann, Rejane Godois

 De Mercedes o aniversariante da semana é o Gilson Backes. Hoje ele 
completa mais um ano de vida
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 Dúvidas de Direito

Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

IEN
TE

S:
Dissolva a gelatina conforme

as instruções da embalagem.
Reserve. Em uma panela

coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Acompanhe pistas e ideias esta semana 
enquanto sua casa de carreira é iluminada 
para o próximo mês – o que significa que todos 
os olhos estão em seus movimentos, realizações 
e quaisquer desventuras espetaculares. Este 
é um excelente momento para assumir mais 
responsabilidades e deveres, mas certifique-se 
de que o reconhecimento e a recompensa 
fazem parte do negócio.  

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 Dúvidas de Direito

Pessoas de Má-fé são aquelas que não
acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
ES

:
Dissolva a gelatina conforme

as instruções da embalagem.
Reserve. Em uma panela

coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.

Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
refratário de vidro, espalhe o creme
e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Durante o próximo mês, você terá a chance 
de expandir sua mente e também seus 
horizontes. É preferível a educação ou 
a configuração do seu próprio negócio, 
portanto, aproveite ao máximo o fluxo 
prático e fácil, tomando medidas para 
ajudar o universo a ajudá-lo. Diga sim à 
oportunidade; alcance além das fronteiras 
virtuais para empregos ou colaborações. 

Combine talentos para chegar onde você deseja. 
Você pode precisar contratar ou ser contratado, 
portanto, esteja disponível também. As colaborações 
são benéficas; no entanto, faça-o por escrito com 
uma cláusula de saída. Preparando-se? Faça as 
perguntas que você sabe que deseja que sejam 
respondidas. Certifique-se de respeitar qualquer 
coisa compartilhada em particular e confiar apenas 
em alguém de confiança. 

Este mês, suas parcerias mais significativas estão 
iluminadas. Arranje tempo para conversar e 
compartilhar pessoalmente para desenvolver 
relacionamentos, pois um pouco é muito 
importante nesta época do ano. As decisões 
conjuntas exigem que ambos os contribuintes 
se coloquem à frente e no centro; a partir daí, 
encontre o lugar onde você se cruza, em vez 
de colocar o relacionamento em primeiro lugar.

Encontre um equilíbrio entre tempo de 
inatividade, dever, autocuidado e hábitos 
de saúde. Este mês, seus setores de saúde e 
trabalho estão à frente e no centro. Elimine os 
hábitos de perda de tempo que você tem nesses 
departamentos. Deixe que profissionalismo e 
disciplina sejam suas palavras-chave. Claro, 
produtividade é importante, mas deve ser 
equilibrada pela arte yin de cuidar de si mesmo. 

Se você tem explorado ou trabalhado em ideias 
criativas, esta semana coloque um pouco de 
potência e potencialize-as.  Se você tem um 
público cativo durante o peru ou algum tempo 
extra de folga, teste suas ideias! Explorar coisas 
que lhe trazem prazer, mas encontrar uma maneira 
de fazer com que elas também sejam produtivas, 
é uma ótima maneira de aprender mais sobre 
você e também de recarregar as baterias. 

Sua zona de todas as coisas domésticas é o foco 
durante o próximo mês. Esteja pronto para hospedar, 
brindar e configurar a tela de zoom porque é 
aqui que você está brilhando agora. Reavive seu 
interesse em projetos domésticos que acumularam 
poeira ou tome uma decisão executiva e limpe-os. 
O tempo com as pessoas mais próximas, família 
escolhida e parentes de sangue vai iluminar e dar 
a você muito em que pensar. 

Alimente sua mente e alma compartilhando 
histórias, notícias e conversas enquanto você 
realiza suas tarefas esta semana. As relações com 
os habitantes locais e irmãos são destacadas, 
portanto, assuma uma posição de autoridade ou 
de responsabilidade se houver alguma maneira de 
sua ajuda ou envolvimento fazer uma diferença 
positiva. Suas habilidades organizacionais podem 
ser úteis; tome as rédeas se for necessário. 

Seu setor financeiro está em destaque, então dê 
um pouco de foco. Este é um ótimo momento 
para refinar ou revisar sua estratégia se você 
não tiver certeza disso. Lembre-se de que os 
tempos de mudança criam oportunidades, então 
faça um balanço. O momento perfeito para 
atualizar as fotos, fazer uma sessão de fotos 
completa ou combinar as malhas de Natal para 
uma foto divertida em grupo.

Esta semana é vital que você aproveite as 
oportunidades que apresentam novas situações, 
pois você facilmente assume o centro do palco. 
A pressão está diminuindo, então aproveite ao 
máximo as oportunidades e esteja presente 
consigo mesmo. Desfrute dos sentimentos 
mais leves e abrace a atividade ou até mesmo 
comande o ataque, seja no trabalho, na família 
ou deslizando para a direita. 

Durante o próximo mês, pare o tempo 
quando você precisar. Processe os últimos 
meses em termos de expansão, o que você 
aprendeu e desaprendeu. Reflita sobre os 
triunfos e provações de sua carreira, amigos e 
crescimento. Sacuda isso para que você possa 
se estabelecer consigo mesmo e recentrar. 

Esta semana, conecte-se com amigos, grupos e 
pessoas com quem você pode ter estado muito 
ocupado devido ao trabalho de fim de ano ou 
compromissos com a comunidade. Você está 
brilhando no departamento de liderança de 
equipe, então encontre seu time e estabeleça 
algumas metas. Se você tiver a oportunidade 
de assistir a algo fora do seu curso normal, 
aproveite a oportunidade. 

IN
GR

ED
IE

N
TE

S:
 MODO DE PREPARO: 
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Na consulta
O médico:

- Hum. Esta sua doença não me agrada 
nem um pouco.

O paciente:
- Sinto muito Doutor, mas eu só tenho 

essa!!!

Estudando pouco
Paulinho chega em casa e entrega ao 

pai o recibo de mensalidade da escola:
- Meus Deus! Como tá caro estudar 

nesse colégio!
E o menino:

- E olha pai, que eu ainda sou o que 
menos estuda lá na classe!

Visão
O bêbado entra no bar e se aproxima 
de uma mesa onde estão sentados

dois rapazes idênticos:
-Será que estou vendo demais?

-De jeito nenhum- responde um deles- 
Nós somos gêmeos.

 Incrédulo o bêbado retruca:
-Os quatros?

É campeão
Na demolição de uma casa antiga em 

Portugal encontraram uma múmia
portuguesa, com o rosto virado 

para uma das paredes.Com muito 
cuidado tiraram a múmia da parede. 
Estupefatos e orgulhosos observaram 
que ela possuía um cinturão de ouro, 

escrito o seguinte:
MANOEL, 1917- CAMPEÃO MUNDIAL 

DE ESCONDE-ESCONDE.

Salada de maionese natalina 
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natalina

901, em 
algaris-

mos
romanos

Albert (?):
recebeu o
Nobel de

Física

Naciona-
lidade de
Clarice

Lispector

Relações
Públicas
(abrev.)

"Paz e
(?)", lema
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(símbolo)
Ouro, em
espanhol

Tritura;
esmaga
Habito;
resido 

Encanto
(ing.)

Rato, em
inglês

Esposa de 
Jacó (Bíb.)
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Anselmo
Duarte,
cineasta
brasileiro

3/gsm — mis — oro — rat. 4/fora. 5/gêmeo. 8/einstein. 9/ucraniana.

Em uma panela, coloque a água, 
as batatas, a cenoura, as vagens e sal 
a gosto. Cozinhe até ficarem moles. 
Escorra a água. Depois, em um refratário 
com os legumes cozidos, coloque o 
azeite e o sal e a pimenta-do-reino a 
gosto. Junte o abacaxi, as uvas-passas, a 
cebola e a maçã. Adicione a maionese e 
misture tudo. Junte a salsinha e misture 
novamente. Leve à geladeira por 30 
minutos. Antes de servir, finalize com 
bacon frito por cima.

l 1 litro de água
l 3 batatas em cubos
l 1 cenoura picada
l 4 vagens picadas
l sal a gosto
l 4 colheres (sopa) de azeite
l pimenta-do-reino a gosto
l 1 xícara de abacaxi picado
l 1/2 xícara de uvas-passas
l 1 cebola picada
l 1 maçã picada
l 2 xícaras de maionese
l Salsinha picada a gosto
l Bacon frito a gosto



DURANTE A ASSEMBLEIA TAMBÉM SERÁ REALIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS ATIVIDADES E RELATÓRIO FINANCEIRO DO ÚLTIMO PERÍODO DE TRABALHOÜ

AGO para eleição da diretoria 
da Acimacar acontece dia 30
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 Na manhã de terça-feira (22), a 
prefeitura rondonense, através da 
Secretaria de Educação, celebrou um 
aditivo no acordo de cooperação 
com a APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), que visa 
continuidade da cedência de um 
professor (40 horas semanais), um 
nutricionista (04 horas mensais) e 

transporte escolar para 58 usuários.
O ato de celebração de coope-

ração contou com a presença do 
prefeito Marcio Rauber, da secretária 
de Educação, Marcia Winter, do 
gestor de contrato, Alaércio Pinatti, 
além da vice-presidente da APAE, 
Loiva Grasel Refatti, e da diretora 
da escola, Ivone Ricardi. 

 A Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cân-
dido Rondon (Acimacar) publicou, 
nesta semana, um novo edital de 
convocação de seus associados à 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) 
da entidade, a ser realizada no dia 

30 de dezembro, quarta-feira.
Além da eleição e posse da nova 

Diretoria e do Conselho Fiscal, que 
realizarão a gestão da entidade entre 
01 de janeiro e 31 de março de 2021, 
durante a assembleia também será 
realizada a prestação de contas das 

atividades e relatório financeiro do 
último período de trabalho. 

Seguindo os dispostos no esta-
tuto da entidade, a inscrição de 
chapas para concorrer a diretoria 
da Acimacar podem ser realizadas 
até quinta-feira (24).

Devido à pandemia do coro-
navírus, em caráter excepcional, o 
processo de votação acontecerá 
de forma secreta, seguindo todos 
os protocolos sanitários a fim de 
evitar aglomerações e a consequente 
propagação do Covid-19.

Entre às 8 horas e 18 horas do 
dia 30, os associados poderão votar 
de forma presencial na sede da 
Acimacar. Já a AGO, a ser realizada 
às 18h30 na mesma data, terá a 
participação reduzida, conforme 
disposto em Decreto Municipal.

 O Show de Prêmios Copagril 50 
anos, a maior campanha promo-
cional da história da Cooperativa 
Agroindustrial Copagril chega à sua 
reta final e no dia 31 de dezembro 
premiará mais 61 clientes e asso-
ciados da cooperativa no sorteio de 
encerramento da promoção. O Show 
de Prêmios está em vigor desde o 
mês de janeiro de 2020, sendo uma 
das ações em comemoração dos 
50 anos de fundação da Copagril, 
celebrado no dia 09 de agosto.

PRÊMIOS
A Copagril sorteará 61 prêmios 

no dia 31 de dezembro, sendo eles: 
dois veículos Fiat Strada, duas motos 
Yamaha YBR Factor, 16 televisores 
43 polegadas, quatro refrigeradores, 

30 vales-compras de R$ 1.000,00, 
seis fornos elétricos e o prêmio 
principal da campanha, um Ford 
Ecosport. Os prêmios são dividi-
dos igualmente entre cooperados 
(cupons amarelos) e clientes em 
geral (cupons verdes). Já o Ecosport 
será sorteado entre ambos cupons.  
Ao todo a campanha soma 121 
prêmios sorteados incluindo o pri-
meiro sorteio que foi no dia 08 de 
agosto (Clique aqui e confira os 
ganhadores do primeiro sorteio).

COMO PARTICIPAR
Todos os cooperados e clientes 

que realizam compras acima de R$ 
50,00 em todos os estabelecimen-
tos da Copagril (Lojas, Postos e 
Supermercados) recebem o cupom 

para concorrer aos prêmios. Para 
participar basta preencher os cupons 
corretamente (com todos os campos 
completados) e depositá-los nas 
urnas indicadas da campanha até 
dia 30 de dezembro. Os cupons 
participantes do primeiro sorteio 
seguem vigentes para a premiação 
final da campanha.

SORTEIO AO VIVO 
O sorteio será no dia 31 de 

dezembro, às 10 horas. Respei-
tando as medidas de controle contra 
a Covid-19 e as orientações dos 
órgãos de segurança e saúde, todo 
o sorteio será transmitido online na 
página da Copagril no Facebook 
(facebook.com/cooperativacopagril), 
de modo a evitar aglomerações.

Ecosport e mais 60 prêmios serão sorteados 
pela Copagril no dia 31 de dezembro

 Recentemente o diretor-pre-
sidente da Lar, Irineo da Costa 
Rodrigues realizou uma visita 
ao prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Jones Neuri Heiden. Na 
ocasião, estiveram presentes 
também, o vice-prefeito Ari 
Aloisio Maldaner, secretário 
de administração Erio Bastian.

Participaram do encontro 
ainda, o vice-prefeito eleito 
Luciano Schaefer, Mayson 
Eberhart que será secretário de 
Indústria, Comércio e Desenvol-
vimento Econômico na próxima 
gestão, além de Gilmar Backes, 
que será o próximo secretário 
de Agricultura e Meio Ambiente.

Na ocasião, o diretor-presi-
dente Irineo, realizou esclare-
cimentos de como funcionará 

a intercooperação entre Lar e 
Copagril. Além de enaltecer e 
reforçar o compromisso que a 
cooperativa terá com o municí-
pio, pelo fato da mesma a partir 
de 2021 iniciar os trabalhos na 
Fabrica de Rações que está ins-
talada em Entre Rios do Oeste.

O prefeito Jones aproveitou 
a oportunidade para agradecer 
a presença do presidente, e 
dar boas-vindas a coopera-
tiva que estará presente no 
município entrerriense. “Quem 
ganha com a vinda da Lar 
para Entre Rios, somos nós, 
pois sabemos da competência 
que vocês têm, sejam bem 
vindos e no que precisar de 
nós, estamos a disposição “, 
ressaltou Jones.

Presidente da Lar visita 
Entre Rios do Oeste

 Prefeitura rondonense e 
APAE celebram aditivo em 

acordo de cooperação
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MÉDIA, AO LONGO DO ANO, FOI DE R$ 400,00 A TONELADA Ü

Preço pago pela tonelada de mandioca 
se manteve estável em 2020

 A mandioca é um dos alimentos 
mais consumidos no mundo, prin-
cipalmente nas regiões tropicais, 
onde o cultivo ocorre em maior 
intensidade. Destaca-se pela sua 
rusticidade e grande capacidade 
de adaptação a condições desfa-
voráveis de clima e solo, além de 
sua multiplicidade de usos, seja 
para consumo humano, animal 
ou industrial.

A produção de amido no 
Brasil gira em torno de 500 mil 
toneladas por ano. O Paraná é o 
maior produtor, representando 
69% da produção brasileira. Mato 
Grosso do Sul chega aos 23% e São 
Paulo 8%. O noroeste do Estado 
do Paraná é responsável por 44% 
da produção, o Oeste 17% e o 
Centro-Oeste 8%. A principal uti-
lização do amido é para a massa 
de biscoitos na panificação, onde 
se utiliza em torno de 30% para 
este fim. Produção de papel e 
papelão consome 13%, a tapioca 
quase 12% e os frigoríficos em 
torno de 8,5%. A exportação gira 
em torno de 2%. 

ANO NORMAL
Conforme Nilton Cerny (o Pelé), 

presidente da Atimop (Associação 
Técnica das Indústrias de Mandioca 
do Paraná), com sede em Marechal 
Cândido Rondon, ressalta que o 
ano de 2020 para a mandiocul-
tura foi dentro da normalidade. 
O consumo, porém, teve meses 
de queda e outros meses de pico. 
“O consumo médio de amido de 
mandioca é de 45 mil toneladas 
por mês. Este consumo se manteve 
até o dia 20 de março. Após isso, 
principalmente no mês de abril, o 
consumo caiu bastante, para em 
torno de 38 mil toneladas por mês, 
ou seja, uma diferença de 7 mil 
toneladas. Já de maio a agosto o 
consumo voltou a sua normalidade.  
Nos meses de setembro e outu-
bro o consumo aumentou para 56 
mil toneladas/mês. Por isso neste 
período houve um reajuste muito 
bom no preço pago pelo produto. 
Em novembro até os dias atuais, 
voltou-se ao consumo médio”, 
apontou Nilton. 

PREÇO
O presidente da Atimop ressaltou 

que o preço médio em 2020 girou 
em R$ 400,00 a tonelada. Atual-
mente está em R$ 467,00. “É um 
bom preço para o produtor. Porém, 
se comparado ao preço da soja e 
do milho, está um pouco abaixo 
das expectativas”, ressaltou Nilton.

PRODUÇÃO
Em 2020 o IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatísticas) estimou 
uma produção de 1,26 milhão de hec-
tares plantados, o que representa 1,3% 
acima de 2019. A produtividade média, 
porém, deve ficar 1,2% abaixo da média, 
que é de 14,9 toneladas por hectare. 
“Para 2021 a expectativa é de que o 
preço se mantenha. Esperamos que 
pós a pandemia o consumo de amido 
aumente e o preço possa melhorar 
ainda mais. O ano deverá ser muito 
produtivo”, acredita Pelé. 

Nilton Cerny (o Pelé), 
presidente da Atimop Ü

Pelé também deixa uma mensagem: 
“Em nome da Atimop e das 
indústrias ligadas ao setor, 
quero desejar a todos um 
Feliz Natal e um excelente 

Ano Novo”.
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SÃO DUAS VANS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E TRÊS VEÍCULOS DE CINCO LUGARES PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, QUE JUNTOS SOMAM MAIS DE R$ 527 MIL 
EM INVESTIMENTOS

Ü

Deputado Hussen Bakri viabiliza mais cinco veículos 
para a Secretaria de Saúde de Marechal Rondon

 Ato realizado na manhã desta 
quarta-feira, dia 23, no estaciona-
mento do paço municipal, marcou a 
entrega de mais cinco importantes 
veículos que irão integrar a frota da 
Secretaria de Saúde do município 
de Marechal Rondon.

Estiveram presentes o prefeito 
Marcio Rauber, vice Ilário Hofstaetter 
(o Ila), secretária de Saúde Mar-
ciane Specht e Paulo Cordova que 
representou o deputado Hussein 
Bakri, autor da emenda parlamen-
tar junto ao governo do estado 
que viabilizou os recursos para a 
aquisição dos veículos. 

São duas vans Fiat, 16 luga-
res, cujo investimento somou R$ 

387.800,00. Essas serão utilizadas 
para o transporte de pacientes para 
casas hospitalares localizadas em 
outros municípios.

Já os três veículos Fiat Mobi, 
de cinco lugares, somaram R$ 
149.499,00. Dois deles serão uti-
lizados para o CIS (Centro Inte-
grado de Saúde) e um deles será 
disponibilizado para a unidade 
de saúde do distrito de Marga-
rida. Vale lembrar que a função 
dos veículos é o transporte das 
equipes dessas unidades.

O prefeito Marcio Rauber apro-
veitou para agradecer ao deputado 
Bakri por mais este benefício em prol 
da comunidade rondonense. “Estamos 

constantemente trabalhando para 
renovar a frota de veículos, em espe-
cial da Secretaria de Saúde, já que 
diariamente dezenas de pacientes 
utilizam esses carros. Precisamos 
oferecer conforto e segurança. Com 
estes cinco veículos já viabilizamos 
um total de 25 novos carros para 
compor a frota da saúde desde o 
início desta gestão. Um dos maiores 
programas de recomposição da frota 
já realizados no município”, apontou 
o mandatário municipal.

Nos primeiros meses de 2021 
o município deverá receber mais 
três ambulâncias. Duas já foram 
licitadas e uma deve ser licitada 
ainda no mês de janeiro. 

 Foi publicada na quarta-feira, dia 
23, no Diário Oficial do município, a 
nomeação do servidor Gerson Luiz 
da Silva como Diretor Executivo do 
SAAE (Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto) de Marechal Rondon, a 
partir do dia 01 de janeiro de 2021. 

Gerson é funcionário público 
de carreira do SAAE desde 1º de 
junho de 1976 (44 anos).

Neste período exerceu cargos 
relevantes no SAAE, como de Diretor 
Técnico/Operacional, Diretor Téc-
nico e responsável pelas Divisões 
de Água, Obras e Planejamento, 
além de responder pelas demandas 
da área ambiental e de mananciais 
da autarquia.

Seu trabalho relevante lhe 
rendeu o título de Funcionário 
Padrão em 2010, assim como 
desempenhou várias ações na 

área de conscientização ambiental 
e plantio de mudas de árvores em 
parceria com entidades e escolas, 
assim como foi o idealizador das 
lixeiras ecológicas.

Gerson Luiz da Silva é mem-
bro titular do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente do município 
de Marechal Cândido Rondon e 
representante da autarquia junto 
ao Conselho da Bacia do Paraná 
3. Foi diretor esportivo da ASSE-
MAR - Associação dos funcionários 
municipais e também foi presidente 
da Associação dos funcionários do 
SAAE – AFUSAAE.

“A frente do SAAE, pretendo 
dar continuidade aos trabalhos 
já iniciados, sempre com foco em 
melhorias no abastecimento de 
água e expansão da rede coletora 
de esgoto,” destaca Gerson.

Gerson Luiz da Silva é nomeado Diretor do SAAE

 Em mais uma parceria 
a Secretaria de Assistên-
cia Social e a Cooperativa 
Sicredi realizam a entrega 
de brinquedos para crianças 
que são de famílias de baixa 
renda em Nova Santa Rosa. 
Os brinquedos são novos e 
estão sendo entregues com 
horário marcado, para assim 
evitar a aglomeração no 
local. Os presentes de Natal 
são compostos por carrinho, 
panelinhas e utensílios, além 
de gibis que remetem à 
educação financeira.

A Câmara de Vereadores de 
Quatro Pontes aprovou o projeto 
de lei nº 105/2020, o qual foi san-
cionado pelo Poder Executivo 
através da lei nº 2426/2020. O 
orçamento do município para 
o exercício de 2021 estima a 
receita em R$ 35.408.840,02 
e fixa a despesa para o Poder 
Legislativo em R$ 1.695.500,00 
e em R$ 33.713.340,02 para o 
Poder Executivo. 

“Este valor supera o orça-
mento de 2020, que estimou a 
receita em RS 33.964.841,65 e 
fixou a despesa para o Poder 
Legislativo em RS 1.542.000,00 
e em R$ 32.422.841,65 para o 
Poder Executivo”, salienta o 
secretário de Finanças, vice-
-prefeito Tiago Hansel.

Para o ano que vem, as des-
pesas dos Poderes Executivo e 
Legislativo estão distribuídas 
com a seguinte especificação: 
Gabinete do Prefeito/Secretaria 
de Gabinete e Planejamento R$ 
1.437.500,00; Secretaria de Admi-
nistração R$ 2.223.250,00; Secre-
taria de Finanças R$ 2.410.600,00; 
Secretaria de Educação, Cultura e 
Esportes R$ 9.764.743,45; Secre-
taria de Saúde R$ 6.076.516,16; 
Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transporte R$ 6.589.964,03; 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico 3.520.000,00; Secretaria 
de Desenvolvimento Social R$ 
1.490.766,38; Reserva de Con-
tingência R$ 200.000,00; e Poder 
Legislativo R$ 1.695.500,00. 

Quatro Pontes terá orçamento 
de R$ 35 milhões em 2021

Assistência Social e Sicredi realizam entrega 
de brinquedos em Nova Santa Rosa
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FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON EDITAL Nº 001/2020 – ALTERAÇÃO DA MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE ENGENHARIA 
DE PRODUÇÃO A Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, Instituição recredenciada pela Portaria nº 48, de 18 de janeiro de 2017, TORNA PÚBLICO, as 
alterações na Matriz Curricular do Curso de Engenharia de Produção, aprovada em reunião do Conselho Superior da Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido 
Rondon (CONSUP) em 12/12/2020, conforme segue:  

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Fundamentos de Engenharia 80 
Matemática Básica e Financeira 80 
Química Geral e Experimental 80 

Fundamentos de Informática Aplicada  80 
Linguagem e Interpretação de Textos (EAD) 80 

Subtotal 400 

2 

Cálculo Diferencial e Integral I 80 

Representação Gráfica para Engenharia 80 
Física Geral e Experimental 80 
Processos Químicos Agroindustriais 80 
Metodologia da Pesquisa Científica (EAD) 80 

Subtotal 400 

3 

Cálculo Diferencial e Integral II 80 
Fundamentos de Economia 80 
Física II – Ondas e Calor 80 
Estatística Básica Aplicada 80 
Sociologia Aplicada às Organizações (EAD) 80 

Subtotal 400 

4 

Fundamentos de Contabilidade Gerencial 80 
Geometria Analítica e Álgebra Linear 80 
Gestão dos Custos Industriais 80 
Física III – Eletricidade 80 
Ética, cidadania, responsabilidade e inclusão social (EAD) 80 

Subtotal 400 

5 

Pesquisa Operacional I 80 
Algoritmos e Programação 80 
Cálculo Numérico 80 
Controle Estatístico de Processos 80 
Diversidade de gênero, Interculturalidade e Relações étnico-raciais (EAD) 80 

Subtotal 400 

6 

Pesquisa Operacional II 80 
Metrologia e Instrumentação 80 
Fenômenos de Transporte 80 
Simulação, Modelagem e Otimização da Produção 80 

Educação Ambiental e Sustentabilidade (EAD) 80 
Subtotal 400 

7 

Planejamento e Controle da Produção 80 
Ciência e Tecnologia dos Materiais 80 
Engenharia da Qualidade 80 
Inglês Instrumental 80 
Empreendedorismo e inovação tecnológica (EAD) 80 

Subtotal 400 

8 

Gestão de Projetos de Engenharia 80 
Engenharia Econômica e Análise de Projetos Industriais 80 
Resistência dos Materiais 80 
Logística Agroindustrial e Cadeia de Suprimentos 80 
Marketing Industrial (EAD) 80 

Subtotal 400 

9 

Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho 80 
Gestão de Pessoas e Organização do Trabalho 80 
Projeto de Conclusão de Curso 80 
Fundamentos de Legislação Social e Tributária 40 
Disciplina Optativa I 40 

Subtotal 320 

10 

Projeto e Desenvolvimento de Produto 80 
Processos de Fabricação 80 
Disciplina Optativa II 80 
Planejamento e Controle da Manutenção Industrial 80 
Trabalho de Conclusão de Curso 80 

Subtotal 400 

  

Total de Horas Aulas 3.920 
Estágio Supervisionado 200 
Atividades Complementares 200 

Total da Carga Horária do Curso 4.320 
      

  

Disciplinas Optativas I - Temas Transversais 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Educação, Sociedade e Economia 40 

Manejo e conservação ambiental 40 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40 
Sustentabilidade na produção de alimentos e energia  40 

Disciplinas Optativas II - Tópicos Especiais 
Tratamento de Resíduos Industriais 80 

Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 80 

Economias Regionais, Arranjos Produtivos e Mercados 80 

Cadeias Produtivas e Sistemas Agroindustriais 80 

Gerenciamento Ambiental da Produção 80 
Instalações Elétricas Industriais 80 
Planejamento Estratégico de Produção 80 

Gestão da Produção Agroindustrial 80 

Manufatura Lean e Indústria 4.0 80  * Estrutura Curricular aprovada nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção em 23/07/2020; do Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção em 23/07/2020 e do Conselho Superior em 12/12/2020. Abrangendo os acadêmicos matriculados no Curso de Engenharia de Produção ingressantes do 1° semestre de 
2020. Observações: houve alteração de períodos das disciplinas Estatística Básica Aplicada que foi para o terceiro período e a disciplina Fundamentos de Contabilidade Gerencial 
foi para o quarto período no seu lugar. 
 
 
 
 
 

 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON EDITAL Nº 002/2020 – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PSICOLOGIA. A 
Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, Instituição recredenciada pela Portaria nº 48, de 18 de janeiro de 2017, TORNA PÚBLICO, a Matriz 
Curricular do Curso de Psicologia, aprovada em reunião do Conselho Superior da Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon (CONSUP) em 
05/04/2020, conforme segue:  

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Psicologia Geral 80 
Teorias Psicológicas I 80 
Antropologia e Sociologia - EAD 80 

Pesquisa em Psicologia 80 
Psicologia e Desenvolvimento Humano 80 

Subtotal 400 

2 

Psicologia e Relações Educacionais 80 

Teorias Psicológicas II 80 
Metodologia da Pesquisa e o Trabalho Cientifico  - EAD 40 
Psicologia e a violência - Infantil / Adolescência 80 

Psicologia Ciência e Profissão 80 

Bases Filosóficas e Históricas da Psicologia  - EAD 80 

Subtotal 440 

3 

Fundamentos Genéticos  do Comportamento 80 
Estatística Aplicada – EAD 80 
Ética Psicológica Espaços Especializados de atuação 80 
Psicologia e a Violência - Adulto e Velhice 80 
Psicologia Social 80 

Subtotal 400 

4 

Psicologia Jurídica 80 
Processos Psicológicos Básicos   80 
Processos Grupais 80 
Mitologia – EAD 80 
Intervenções em Psicologia 80 

Subtotal 400 

5 
Estágio Básico I (Psicologia Geral) 120 
Psicologia da Educação 80 
Analise do Comportamento 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 
Subtotal 400 

  

Total de Horas Aulas 3.920 
Estágio Supervisionado 200 
Atividades Complementares 200 

Total da Carga Horária do Curso 4.320 
      

  

Disciplinas Optativas I - Temas Transversais 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Educação, Sociedade e Economia 40 

Manejo e conservação ambiental 40 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40 
Sustentabilidade na produção de alimentos e energia  40 

Disciplinas Optativas II - Tópicos Especiais 
Tratamento de Resíduos Industriais 80 

Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 80 

Economias Regionais, Arranjos Produtivos e Mercados 80 

Cadeias Produtivas e Sistemas Agroindustriais 80 

Gerenciamento Ambiental da Produção 80 
Instalações Elétricas Industriais 80 
Planejamento Estratégico de Produção 80 

Gestão da Produção Agroindustrial 80 

Manufatura Lean e Indústria 4.0 80  * Estrutura Curricular aprovada nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção em 23/07/2020; do Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção em 23/07/2020 e do Conselho Superior em 12/12/2020. Abrangendo os acadêmicos matriculados no Curso de Engenharia de Produção ingressantes do 1° semestre de 
2020. Observações: houve alteração de períodos das disciplinas Estatística Básica Aplicada que foi para o terceiro período e a disciplina Fundamentos de Contabilidade Gerencial 
foi para o quarto período no seu lugar. 
 
 
 
 
 

 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON EDITAL Nº 002/2020 – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PSICOLOGIA. A 
Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, Instituição recredenciada pela Portaria nº 48, de 18 de janeiro de 2017, TORNA PÚBLICO, a Matriz 
Curricular do Curso de Psicologia, aprovada em reunião do Conselho Superior da Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon (CONSUP) em 
05/04/2020, conforme segue:  

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Psicologia Geral 80 
Teorias Psicológicas I 80 
Antropologia e Sociologia - EAD 80 

Pesquisa em Psicologia 80 
Psicologia e Desenvolvimento Humano 80 

Subtotal 400 

2 

Psicologia e Relações Educacionais 80 

Teorias Psicológicas II 80 
Metodologia da Pesquisa e o Trabalho Cientifico  - EAD 40 
Psicologia e a violência - Infantil / Adolescência 80 

Psicologia Ciência e Profissão 80 

Bases Filosóficas e Históricas da Psicologia  - EAD 80 

Subtotal 440 

3 

Fundamentos Genéticos  do Comportamento 80 
Estatística Aplicada – EAD 80 
Ética Psicológica Espaços Especializados de atuação 80 
Psicologia e a Violência - Adulto e Velhice 80 
Psicologia Social 80 

Subtotal 400 

4 

Psicologia Jurídica 80 
Processos Psicológicos Básicos   80 
Processos Grupais 80 
Mitologia – EAD 80 
Intervenções em Psicologia 80 

Subtotal 400 

5 
Estágio Básico I (Psicologia Geral) 120 
Psicologia da Educação 80 
Analise do Comportamento 80 

Trabalho de Conclusão de Curso 80 
Subtotal 400 

  

Total de Horas Aulas 3.920 
Estágio Supervisionado 200 
Atividades Complementares 200 

Total da Carga Horária do Curso 4.320 
      

  

Disciplinas Optativas I - Temas Transversais 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Educação, Sociedade e Economia 40 

Manejo e conservação ambiental 40 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40 
Sustentabilidade na produção de alimentos e energia  40 

Disciplinas Optativas II - Tópicos Especiais 
Tratamento de Resíduos Industriais 80 

Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 80 

Economias Regionais, Arranjos Produtivos e Mercados 80 

Cadeias Produtivas e Sistemas Agroindustriais 80 

Gerenciamento Ambiental da Produção 80 
Instalações Elétricas Industriais 80 
Planejamento Estratégico de Produção 80 

Gestão da Produção Agroindustrial 80 

Manufatura Lean e Indústria 4.0 80  * Estrutura Curricular aprovada nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Engenharia de Produção em 23/07/2020; do Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção em 23/07/2020 e do Conselho Superior em 12/12/2020. Abrangendo os acadêmicos matriculados no Curso de Engenharia de Produção ingressantes do 1° semestre de 
2020. Observações: houve alteração de períodos das disciplinas Estatística Básica Aplicada que foi para o terceiro período e a disciplina Fundamentos de Contabilidade Gerencial 
foi para o quarto período no seu lugar. 
 
 
 
 
 

 
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON EDITAL Nº 002/2020 – MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE PSICOLOGIA. A 
Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon, Instituição recredenciada pela Portaria nº 48, de 18 de janeiro de 2017, TORNA PÚBLICO, a Matriz 
Curricular do Curso de Psicologia, aprovada em reunião do Conselho Superior da Faculdade de Ensino Superior de Marechal Cândido Rondon (CONSUP) em 
05/04/2020, conforme segue:  

Semestre Disciplina Carga Horária 

1 

Psicologia Geral 80 
Teorias Psicológicas I 80 
Antropologia e Sociologia - EAD 80 

Pesquisa em Psicologia 80 
Psicologia e Desenvolvimento Humano 80 

Subtotal 400 

2 

Psicologia e Relações Educacionais 80 

Teorias Psicológicas II 80 
Metodologia da Pesquisa e o Trabalho Cientifico  - EAD 40 
Psicologia e a violência - Infantil / Adolescência 80 

Psicologia Ciência e Profissão 80 

Bases Filosóficas e Históricas da Psicologia  - EAD 80 

Subtotal 440 

3 

Fundamentos Genéticos  do Comportamento 80 
Estatística Aplicada – EAD 80 
Ética Psicológica Espaços Especializados de atuação 80 
Psicologia e a Violência - Adulto e Velhice 80 
Psicologia Social 80 

Subtotal 400 

4 

Psicologia Jurídica 80 
Processos Psicológicos Básicos   80 
Processos Grupais 80 
Mitologia – EAD 80 
Intervenções em Psicologia 80 

Subtotal 400 

5 
Estágio Básico I (Psicologia Geral) 120 
Psicologia da Educação 80 
Analise do Comportamento 80 

Psicopatologia 80 

LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais  - EAD 80 

Fundamentos da Teoria Psicanalítica 80 

Subtotal 520 

6 

Anatomia e Fisiologia do Sistema Nervoso - EAD 80 
Psicologia Organizacional 80 
Estágio Básico II (Psicologia Organizacional) 120 
Psicologia e Processos de Hospitalização 80 

Psicologia e Saúde 80 

Psicologia relacionada a Direitos Humanos, Gêneros, Sexualidades e Processos de Subjetivação 80 

Subtotal            520 

7 

Saúde Mental 80 
Produção de Documentos Psicológicos 80 
Psicofarmacologia 80 
Direito e Saúde – EAD 80 

Estágio Básico (Psicologia Hospitalar) 120 

Psicologia e as Tecnologias 80 

Subtotal 520 

8 

Estágio Básico (Gestão de Clínicas Psicológicas) 120 
Administração e Saúde – EAD 80 
Psicologia, Fundamentos e Processos 80 
Psicologia do Trânsito 80 
Neuropsicologia e Reabilitação 80 

Subtotal 440 

9  
ÊNFASE 1 – 

PROCESSOS 
CLINICOS 

Introdução a Psicologia Clinica 80 
Estágio Especifico I (Psicologia Clínica) 120 
Psicologia Comunitária 80 
Analise comportamental clínica: Estratégias contemporâneas 80 

Psicologia e Processos Criativos   80 

Educação Ambiental e Cidadania – EAD 80 

Subtotal 520 

10  
ÊNFASE 1 – 

PROCESSOS 
CLINICOS 

Ações Multiprofissionais em Psicologia 80 
Técnicas Psicológicas Clinicas 120 
Psicanalise e Educação 80 
Estágio Especifico II (Psicologia Clínica) 80 
Trabalho de Conclusão de Curso – EAD 80 

Subtotal 440 

9 
ÊNFASE 2 

AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA 

Técnicas de observação e entrevista na Psicologia 80 

Introdução a Avaliação Diagnostica 80 

Avaliação Diagnóstica da Pessoa com Necessidades Especiais 80 

Estagio Especifico 1 (Avaliação Diagnóstica) 120 

Orientação Vocacional 80 

Educação Ambiental e Cidadania – EAD 80 

 520 

10 
ÊNFASE 2 

AVALIAÇÃO 
DIAGNÓSTICA 

Técnicas de investigação da Personalidade 80 

Psicodiagnóstico 80 

Avaliação Neuropsicológica 80 

Estágio Especifico II (Avaliação Diagnostica) 120 

Trabalho de Conclusão de Curso – EAD 80 

 440 

  

Total de Horas Aulas 3.720 
Estágio Supervisionado 880 
Atividades Complementares 200 

Total da Carga Horária do Curso 4.800 
      
  Disciplinas Optativas I - Temas Transversais 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Educação, Sociedade e Economia 40 

Manejo e conservação ambiental 40 

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 40 
Sustentabilidade na produção de alimentos e energia  40 

Disciplinas Optativas II - Tópicos Especiais 
Tratamento de Resíduos Industriais 80 

Gestão de Recursos Naturais e Energéticos 80 

Economias Regionais, Arranjos Produtivos e Mercados 80 

Cadeias Produtivas e Sistemas Agroindustriais 80 

Gerenciamento Ambiental da Produção 80 
Instalações Elétricas Industriais 80 
Planejamento Estratégico de Produção 80 

Gestão da Produção Agroindustrial 80 

Manufatura Lean e Indústria 4.0 80 
 * Toda a Estrutura Curricular do Curso de Psicologia foi aprovada nas reuniões do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Psicologia e do Colegiado do    
Curso de Psicologia em 09/09/2019 e do Conselho Superior em 25/04/2020. Abrangendo os acadêmicos ingressantes no Curso de Psicologia a partir de   
sua entrada no curso, no 1ª semestre. 

 

 

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eleandro da Silva torna público que recebeu do 
IAT, Renovação de Licença de Operação para 
Suinocultura implantada na Linha Guaçu, Zona 
Rural, Distrito Sede, Nova Santa Rosa, Paraná. 
Validade: 13/02/2021

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eleandro da Silva torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para Sui-
nocultura a ser implantada na Linha Guaçu, Zona 
Rural, Distrito Sede, Nova Santa Rosa, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
PRÉVIA

Eleandro da Silva torna público que recebeu do 
IAT, Licença Prévia para Suinocultura implantada 
na Linha Guaçu, Nova Santa Rosa, Paraná. 
Validade: 05/05/2021

SÚMULA DE PEDIDO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eleandro da Silva torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença de Operação para Suinocultura 
a ser implantada na Linha Guaçu, Nova Santa 
Rosa, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE LICENÇA PRÉVIA

Leandro Luís Volkweis, torna público que recebeu 
do IAT, Licença Prévia para Empreendimento de 
Suinocultura, porte médio, modalidade de termi-
nação, instalado na Linha São Pedro, distrito de 
Vila Nova, município de Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO
 DE LICENÇA PRÉVIA

Ademar Hofstetter torna público que recebeu do 
IAT, Licença Prévia para Suinocultura implantada na 
Chácara nº 30/34, Distrito de São Roque, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná. Validade: 20/12/2022

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

Ademar Hofstetter torna público que irá requerer 
ao IAT, Licença de Instalação para Suinocultura 
a ser implantada na Chácara nº 30/34, Distrito de 
São Roque, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
INSTALAÇÃO- AMPLIAÇÃO

Requerente: JAIME GRIS
Atividade: SUINOCULTURA- AMPLIAÇÃO
ENDEREÇO: LOTE RURAL Nº 169-C, 
GLEBA 17, LINHA DOIS IRMÃOS
Município: PALOTINA – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO- AMPLIAÇÃO

Requerente: JAIME GRIS
Atividade: SUINOCULTURA- AMPLIAÇÃO
Endereço: LOTE RURAL Nº 169-C, GLEBA 17, 
LINHA DOIS IRMÃOS
Município: PALOTINA – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

BERNARDO SCHMITT NETO torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para A ATIVIDADE DE COMPOSTAGEM DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS a ser implantada NO 
LOTE RURAL N°95/A DO 22° PERÍMETRO, 
DISTRITO DE VILA CURVADO, MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA

FERNANDA LUIZA PAZDIORA torna público que 
recebeu do IAT, a Licença Prévia para A ATIVIDADE 
DE SUINOCULTURA CRECHÁRIO a ser implantada 
NO LOTE RURAL N° 190/A DO 39° PERÍMETRO 
MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

FERNANDA LUIZA PAZDIORA torna público que 
irá requerer ao IAT, a Licença de Instalação para 
A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA CRECHÁRIO 
a ser implantada NO LOTE RURAL N° 190/A 
DO 39° PERÍMETRO MARECHAL CÂNDIDO 
RONDON/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA PRÉVIA

MARCIO BICKEL torna público que recebeu 
do IAT, a Licença Prévia para A ATIVIDADE DE 
SUINOCULTURA UNIDADE DE RECRIA-UR 
a ser implantada NO LOTE RURAL N°162-
A/163/B DO 35° PERÍMETRO - MARECHAL 
CÂNDIDO RONDON - PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MARCIO BICKEL torna público que irá reque-
rer ao IAT, a Licença de Instalação para A 
ATIVIDADE DE SUINOCULTURA UNIDADE 
DE RECRIA-UR a ser implantada NO LOTE 
RURAL N°162-A/163/B DO 35° PERÍMETRO 
- MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR. 

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A empresa abaixo torna público que recebeu 
do IAT, Renovação de Licença de Operação 
para o empreendimento a seguir especificado:
EMPRESA: AGRÍCOLA HORIZONTE LTDA.
ATIVIDADE: Depósito e comércio de agrotóxicos
ENDEREÇO: Rod. PRT 467, Km 08, s/n, no 
Distrito de Bom Jardim
MUNICÍPIO: Marechal Cândido Rondon - PR
VALIDADE: 20/12/2024

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Rubens Marcos Grunert torna público que irá 
requerer ao IAT, Renovação de Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura a ser implantada 
no Lote Rural nº 26-D, 21º Perímetro, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eugênio José Wolfart torna público que irá reque-
rer ao IAT, Licença Ambiental Simplificada para 
Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 
47°, do 19º Perímetro, Linha Ajuricaba, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO LICENÇA DE OPERAÇÃO
Erno Pedro Deimling, torna público que irá requerer 
do IAP Licença de Operação de Ampliação de 
Suinocultura, no Lote Rural 55, Per 13, Linha 
Tereza, Quatro Pontes, PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

Erno Pedro Deimling, torna público que recebeu do 
IAP Licença de instalação de Suinocultura, no Lote 
Rural 55, Per 13, Linha Tereza, Quatro Pontes, PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LILIAN EGGERS e OUTROS tornam público que 
recebeu   do IAT a Licença Prévia para instalação 
de LOTEAMENTO EGGERS I a ser instalado na 
CHÁCARA 122/A zona Sub urbana de Marechal 
Cândido Rondon- Pr. Validade 20/12/22

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LILIAN EGGERS e OUTROS tornam público que 
recebeu do  IAT Licença Prévia para instalação 
de LOTEAMENTO EGGERS II a ser instalado 
na CHÁCARA   R-69/R-70/A/125/124 zona Sub 
urbana de Marechal Cândido Rondon-Pr com 
área de 45.200.00 m2. Validade 20/12/22
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