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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

 Leonardo Chucrute *

PREPARAÇÃO FINAL PARA O ENEM 

 Estamos a poucos dias da 
prova do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) e nesse 
momento, o candidato deve 
estar atento aos sentimentos 
como insegurança, medo e 
ansiedade. É natural se sentir 
assim, até porque a pandemia 
trouxe novos desafios. 

Alguns estudantes estão 
desanimados por conta de 
alguma dificuldade encontrada 
nos estudos ou pela falta de 
ritmo dos anos anteriores. 
Porém, lamentar-se não irá aju-
dar. É fundamental que possa 
focar no que conseguiu apren-
der, apesar das adversidades. 
Busque ainda ser positivo e 
tenha certeza de que dará o 
seu melhor na prova. 

 Depois de um breve período de 
recesso, o TRIBUNA DO OESTE volta 
a circular normalmente a partir desta 
semana. Mas, o que este novo ano de 
2021 nos reserva?

Certamente não é o calendário e 
nem os fogos da virada que fazem 
um novo ano ser diferente. Tudo isso 
aconteceu, mas não quer dizer que 
2021 será diferente: nem melhor, nem 
pior que 2020.

O que fará a diferença serão as 
escolhas que todos nós faremos, a 
decisão de implementá-las e a deter-
minação em permanecer firmes no 
que queremos e sabemos ser melhor 
para nós no decorrer deste novo ano.

2020 sufocou a todos nós. Hoje, a 
boca e o nariz se escondem por trás da 
necessária, mas abafada, máscara, e o 
pulmão da nossa democracia mal res-
pira sem os aparelhos que existem, mas 
estão em desuso. Ofegantes, seguimos.

Resoluções de fim de ano nos iludem 
porque presumem que o tempo seria linear, 
que nos veremos do lado de lá desse portal 
que chamamos passagem do ano, tão 
irreal quanto o portal da pandemia. 

A sabedoria do plano espiritual 
certamente inspirou os homens que 
criaram as diversas marcações de 
tempo inspiradas nos movimentos 
de rotação e translação de nosso 
planeta. Sim, porque uma vida vivida 
em ciclos contínuos nos ajuda a nos 
reabastecer de forças e de esperança 
de uma vida melhor para nós e para 
toda Humanidade.

Mas, o mundo não será melhor em 
2021 do que foi em 2020 pela simples 
passagem de ano. Estamos ansiosos 
pela vacina e queremos respirar mais 
aliviados sim. Porém não há garantias 
de que o mundo no pós-pandemia será 
melhor do que este que vivemos hoje.

Somos nós que criamos as nossas 
dificuldades e também que encon-
tramos as soluções para nossa vida. 
Quanto mais convivermos, mais tere-
mos oportunidade de observar a vida 
e aprender a tomar novas proposições 
e reinventar a vida.

Só que isso não precisa esperar 
a virada do ano do calendário. Ela 
pode ser agora, no próximo minuto, 
na próxima hora, amanhã, na próxima 
semana. Basta querer.  

Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso 
Progressão e Professor de matemática

l

Pais, seus filhos necessitam de 
compreensão. Então, cobranças 
exageradas só pioram a situa-
ção. Devemos cobrar de nossos 
filhos, mas isso deve ser feito 
com sabedoria. Sempre acon-
selho que devemos repreender 
e ao mesmo tempo dar carinho. 
Sejam parceiros e estejam pron-
tos para ouvir. 

Observem se seus filhos estão 
dormindo bem. Os médicos orien-
tam ter oito horas de sono por dia. 
Além disso, é essencial ter quali-
dade de sono. Atentem-se também 
à alimentação, pois ela influencia 
no bom rendimento. Incentivem 
que comam alimentos saudáveis 
e que não sejam pesados até para 
não correr o risco de passar mal 
no dia da prova. 

Candidatos, nessa reta final 
treine a redação, interpretação de 
textos e faça uma revisão rápida, 
tendo em mente os conceitos 
básicos de cada matéria. Lembre-
-se: o Enem é diferente de outros 
exames e que 80% da prova é 
leitura e interpretação. Também 
indico que tenham calma e tran-
quilidade para fazer o exame. 

Na hora da prova, tentem 
esquecer as dificuldades e foquem 
nesse momento. Mentalize-se 
aprovado e sinta essa sensação. 
Acredite em você e perceba que o 
exame é uma oportunidade para 
mudar o seu futuro. O pensamento 
positivo tem poder. Acredite e 
você vai chegar lá.  

Um novo ano

O artista rondonense Derik Neske, 21 anos, iniciou o ano de 2021 trazendo novidades. 
Derik lançou sua música autoral “Açaí”. O clipe ilustra o início de uma história de 
amor, vivida por em uma açaíteria. O clipe pode ser visto no Youtube (https://youtu.
be/9jHCB31b4fg), onde já alcançou mais 7.600 visualizações, além da música estar 
disponível em todas as plataformas digitais.

 DIVULGAÇÃO
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NOVOS PRESIDENTES FORAM ELEITOS NO DIA 1º DE JANEIRO PARA O BIÊNIO 2021-22Ü

Confira a composição 
das novas mesas 
diretivas das Câmaras

Ü

Equipe de governo
Aos poucos o prefeito de Marechal Cândido Rondon vai montando 
a sua nova equipe de governo para o segundo mandato da gestão 
Marcio e Ila. Primeiro manteve Marcine Specht na Secretaria 
de Saúde e Carmelo Daronch na Fazenda. Na semana passada 
anunciou mais três nomes: Jeferson Dahmer na Secretaria de 
Viação e Serviços Públicos, Anderson Loffi na Administração e 
o vereador Adriano Backes na Agricultura. Até aqui, nenhuma 
novidade. 

Mais dois
Nesta quinta-feira (14), mais dois secretários serão anunciados. 
Coletiva de imprensa foi convocada para acontecer às 8h no auditório 
da Prefeitura, quando deverá ser feito o anúncio. O prefeito não 
adiantou quais serão as secretarias a serem anunciadas, mas uma 
delas deve ser a confirmação do vereador Portinho como secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo. 

Outros nomes
Nos próximos dias a equipe de governo deve ser completada 
com mais anúncios. Muito provavelmente devem ser nomeados 
também a primeira-dama Josi Laborde Rauber para prosseguir 
na Assistência Social, o Coronel Wellyngton Alves da Rosa na 
Secretaria de Mobilidade Urbana , Marcia Veit, na Secretaria de 
Cultura, Valdir Sachser como secretário de Gabinete e Diogo 
Schneider (Bolha) como secretário de Esportes.

Dúvidas
Com a grande possibilidade de Portinho ser o novo secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, fica a dúvida de quem serão os 
secretários de Planejamento, Educação e Governo. Até no ano 
passado estes cargos eram ocupados por Reinar Seyboth, Marcia 
Winter e Dante Tonezer. Haverá novidades?

De volta
A confirmação de Adriano Backes como secretário de Agricultura 
garantiu que o suplente Dorivaldo Kist, o Neco, voltasse para a 
Câmara. Ele somou 686 votos na eleição de novembro passado 
e ficou na primeira suplência do Democratas. Esta semana já foi 
convocado pelo presidente Pedro Rauber para assumir a cadeira 
no Legislativo.

Suplentes na expectativa
Assim como Neco, pelos menos mais dois suplentes da Câmara 
estão na expectativa de poderem assumir. Assim como a nomeação 
de Backes abriu as portas para Neco, o primeiro suplente do PL, 
Paleta, também está esperando a confirmação do vereador Portinho 
como secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Paleta somou 
493 votos. Da mesma forma, o segundo suplente do Democratas, 
Juliano de Oliveira, com 510 votos, alimenta a esperança que o 
prefeito chame mais um vereador do partido para alguma secretaria. 

Ação improcedente
A Justiça julgou improcedente Ação Civil de Improbidade 
Administrativa que tramitava contra o ex-prefeito e hoje vereador 
Moacir Froehlich (MDB), a ex-secretária de Saúde Mari Turmina, o 
fisioterapeuta Dartel Ferrari de Lima e sua empresa, a Fisioclínica 
Rondon. Eles eram acusados de prática de possíveis fraudes e 
irregularidades na contratação e prestação de serviços de fisioterapia 
aos pacientes do Sistema Público de Saúde de Marechal Cândido 
Rondon. A juiza Juliana Cunha de Oliveira Domingues, da Vara da 
Fazenda Pública, também revogou uma liminar que bloqueava 
os bens dos envolvidos. 

Justificativa eleitoral
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições municipais 
de 2020 tem só até esta quinta-feira (14) para justificar a ausência. 
Caso o procedimento não seja realizado, será preciso pagar uma 
multa. O pleito municipal do ano passado registrou abstenção 
recorde tanto no primeiro, de 23,14% do eleitorado, quanto no 
segundo turno, de 29,5%.

Presidentes Pedro, Chiquinho, Cleonice, Sales, Ezio e Xaropinho

No último dia primeiro foram rea-
lizadas as posses dos novos prefeitos, 
vice-prefeitos e vereadores eleitos em 
novembro passado para o período de 2021 
a 2024. Seguindo orientação do Estado, 
todas as posses na região aconteceram 
sem a presença de público. 

Na área de cobertura do Tri-
buna do Oeste foram empossados 
os seguintes prefeitos e vice-prefeitos: 
Marcio Rauber e Ilário Hofstaetter 
(Marechal Rondon), Norberto Pinz e 
Noedi Max Hardt (Nova Santa Rosa), 
Laerton Weber e Alexandre Graunke 
(Mercedes), Leomar “Mano” Rohden 
e John Nodari (Pato Bragado), Ari 
Maldaner e Luciano Schaefer (Entre 
Rios do Oeste), e João Laufer e Tiago 
Hansel (Quatro Pontes).

Antes da posse dos prefeitos, con-
tudo, houve a posse dos vereadores e 
eleição das novas mesas diretivas. Confira 
a seguir a nova composição das mesas 
das Câmaras da região. 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON
Com nove mandatos de vereador, 

Pedro Rauber (DEM) foi eleito pela 
quarta vez como presidente da Câmara 

rondonense. Além dele, integram a 
nova mesa diretiva para o biênio 
2021-22 os seguintes vereadores: 
Rafael Heinrich (vice-presidente), 
Dionir Briesch (1º secretário), Iloir 
de Lima, o Padeiro (2º secretário) e 
Claudio Koehler (membro suplente).

NOVA SANTA ROSA
Em Nova Santa Rosa o vereador 

Felipe Schindler (Chiquinho) foi eleito 
para ser o presidente da Câmara nos 
primeiros dois anos desta legislatura. 
Além dele, integram a nova mesa dire-
tora os seguintes vereadores: Valdir 
Kelm (vice-presidente), Ari Schmidt 
(1 secretário) e Edgar Buchholz 
(vice-secretário).

QUATRO PONTES
A vereadora Cleunice Majolo (DEM) 

volta a ser presidente da Câmara de 
Quatro Pontes. Ela foi eleita para con-
duzir o Legislativo no biênio 2021-22. 
Além dela, integram a nova mesa dire-
tora os seguintes vereadores: Solange 
Ferreira (vice-presidente), Pedrinho 
Tonelli (1º secretário) e Adilva de 
Oliveira (2ª secretária).

ENTRE RIOS DO OESTE
No município de Entre Rios do Oeste 

o vereador Valdeir Rodrigues Sales (PP) 
foi eleito para a presidência da Câmara. 
ALém dele, integram a nova mesa diretora 
os seguintes vereadores: Neimar Krone 
(vice-presidente), Nadir Backes (1ª secre-
tária) e Robson Lerner (2º secretário).

MERCEDES
Em Mercedes o agricultor Ezio Dorner 

(DEM) foi eleito presidente da Câmara. Ele foi 
o mais votado na eleição de 2020, quando 
somou 191 votos. Os demais integrantes 
da mesa diretora são os seguintes: Kelli 
Kolm (vice-presidente), James Blausius (1º 
secretário) e Simone Eninger (2ª secretária). 
James assumiu no lugar de Lenir Schmidt, 
que acabou falecendo dias antes da posse.

PATO BRAGADO
O vereador Ademir Kochenborger, 

o Xaropinho (MDB), foi eleito para ser o 
novo presidente da Câmara Municipal de 
Pato Bragado. Além dele, integram a nova 
mesa diretora os seguintes edis: Mauro 
Weigmer, o Tatu Motorista (vice-presi-
dente), Mauricio Lunkes (1º secretário) 
e Nice Strenske (2ª secretária).

O vereador rondonense Arion Nasihgil 
(PP) realizou um trabalho exemplar em seu 
primeiro mandato na Câmara Municipal. 
Alcançando números de destaque e tido 
pela população como um representante 
da nova política, ele foi reeleito no dia 15 
de Novembro com 1.378 votos – o que 
obteve o maior crescimento nas urnas 
em comparação com as eleições de 2016. 
Com isso, o também advogado e professor 
entra em seu segundo mandato com força 
para ser não apenas um representante 
de Marechal Cândido Rondon, mas tam-
bém como nome viável para disputar as 
eleições de 2022 na busca de um novo 
deputado estadual para a região.

Ao menos por enquanto, Arion é o 
candidato que mais reúne atributos 
para enfrentar a corrida para a Assem-
bleia Legislativa, obtendo consenso 
no seu grupo político e a simpatia 
até mesmo de opositores, visto que o 
jovem vereador tem trabalhado cada 
vez mais de forma propositiva e con-
ciliadora, trazendo muitos recursos 
e bons projetos para o município, 
deixando de lado bandeiras partidárias.

Arion já tem trânsito em Brasília, man-
tendo uma relação de proximidade com o 
deputado federal José Carlos Schiavinato 

(PP), que já demonstrou a possibilidade 
de uma dobradinha com o vereador em 
uma eventual candidatura em 2022, e 
também com a deputada federal Leandre 
dal Ponte (PV), de quem igualmente tem 
apoio declarado.

Além disso, alguns prefeitos e 
vereadores da microrregião também 
já demonstraram interesse em levar o 
nome de Arion para seus municípios, 
o que viabilizaria ainda mais sua can-
didatura. Ele também já teria o apoio 
de lideranças de municípios de outras 
regiões do estado.

Questionado, Arion Nasihgil confirmou 
ao Tribuna do Oeste que é pré-candidato 
a deputado estadual e que já está em 
conversas avançadas com lideranças polí-
ticas e com sua base para viabilizar sua 
candidatura. Ele destacou, porém, que o 
projeto precisa de união da comunidade 
e dos municípios vizinhos para dar certo. 
“Independentemente de quem seja o 
nome, o fato é que só conseguiremos 
ter novamente um deputado estadual 
da nossa região se tivermos a união da 
comunidade e dos grupos políticos. 
Enquanto houver divisões e radicalismo 
partidário, dificilmente alguém conquis-
tará os votos necessários para o cargo. 

Arion Nasihgil caminha para ser deputado estadual em 2022

Acredito que Marechal Cândido Rondon 
e seus municípios-irmãos podem estar 
unidos em 2022 almejando um futuro 
de sucesso para a região, e meu nome 
está à disposição da comunidade para 
isso”, finalizou o vereador.

Vereador Arion Nasihgil
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n TRIBUNA DO OESTE - Como o Senhor avaliou o resul-
tado da eleição? Era o que o grupo esperava?

ARI MALDANER - Sim, foi dentro do esperado. A 
margem de diferença foi menor, se comparado aos 
outros anos, mas isso se deve ao fato de haver três 
candidatos a prefeito nas eleições de 2020, o que foi 
algo inédito. Ao final, o importante foi sairmos vitoriosos 
do pleito eleitoral. Alcançamos o objetivo. 

n O que muda dos mandatos onde o Senhor era vice 
para agora que é o prefeito? 

Agora a última palavra sempre será minha. Claro 
que sempre consultarei a minha base e minha equipe. 
O compromisso, por ser o responsável por tomar as 
decisões, será muito maior. Mas estou preparado para 
isso. Montamos uma excelente equipe, por isso temos 
totais condições de administrar o município e alcançar 
sucesso em nossa gestão.

n O senhor participou ativamente em todas as ges-
tões do município, tanto como vereador, presidente da 
câmara e em dois mandatos como vice, Isso o capacita 
para agora assumir como prefeito?

Isso tudo será muito importante no 
meu trabalho como prefeito. 

Mas a minha atuação como 
vice-prefeito, junto com o 
prefeito Jones Heiden, foi 
uma experiência politica 
muito grande. Por isso volto 
a falar que me sinto pre-
parado para administrar o 
município e fazer o melhor 
para a população. 

n Quais as prioridades do novo governo?
Primeiramente vamos concluir as obras iniciadas, 

licitadas e planejadas na gestão passada. Após isso vamos 
seguir o plano de governo para realizar o proposto 
dentro desta gestão. Queremos continuar 
as obras estruturantes, com melhorias nas 
estradas através da pavimentação com 
pedras irregulares e com asfaltamento. 
As estradas receberão atenção especial, 
inclusive os acessos às propriedades. 
Também vamos incentivar aqueles que 
queiram investir no agronegócio, não 
esquecendo, é claro, da cidade.

n Como o Senhor escolheu sua equipe 
de governo? O que foi avaliado para 
a escolha de cada secretário?

Foram escolhidas as pessoas 
com capacidade para trabalhar e 
que devem atuar conforme nosso 
planejamento. Nenhum suplente 
de vereador foi escolhido, o que 
demonstra que não são cargos 
políticos. Também são pessoas 
novas e com muita vontade. 
Todos devem governar para a 
população. Quando o munícipe 
chega a uma repartição pública, 
deve se sentir bem. Esse é um 
de nossos objetivos.

n E qual a função do vice, no seu governo? 
Espero a participação ativa do vice-prefeito, espe-

cialmente nas Secretarias de Viação e Obras e de Pla-
nejamento. Todas as demandas e decisões terão a 
participação do vice-prefeito. Assim também foi com 
o prefeito Jones. Uma vez por semana sentávamos para 
definir as ações e as necessidades. Será um parceiro 
fundamental nesta caminhada.

n Como foi o impacto da pandemia na economia do 
município de Entre Rios do Oeste. A arrecadação foi 
afetada? Haverá algum prejuízo no projeto administrativo?

Graças a Deus não tivemos grandes prejuízos. O 
comércio parrou por um período pequeno e o número 
de casos também não está muito alto. Neste ano a 
arrecadação poderá ter uma pequena queda, mas nada 
deverá ser muito significativo. O que poderá aconte-
cer é termos menos recursos dos governos federal e 
estadual, já que muito se investiu para minimizar os 
efeitos da pandemia. Mas vamos continuar firmes e 
fortes e investir o que for possível.

n Qual a expectativa na relação com o Poder Legislativo?
Temos três vereadores reeleitos e seis novos 

vereadores. Penso que o foco será trabalhar pelo 
município. Todos os cargos na Câmara de Vereadores 
foram escolhidos por unanimidade, o que demonstra 
que todos estão em consonância e com o objetivo de 
fazer o município se desenvolver. Na minha conversa 
com os nove eitos, pedi que todos abracem a causa 
de governar para Entre Rios do Oeste. Não interferi 
na eleição da Câmara e espero um trabalho conjunto 
com o legislativo. 

n No próximo ano já haverá eleição novamente, desta 
vez para deputados, senador, governador e presidente. 
Com relação a deputados, o Ari já sabe quem vai apoiar?

Vamos apoiar quem nos ajuda. O deputado 
estadual Hussein Bakri já trouxe e ainda trará 
muitos recursos para o município, bem como o 
deputado federal José Carlos Schiavinato. Quem 
trouxer benefícios para o município, deverá ser 
lembrado nas eleições de 2022.

O PREFEITO DE ENTRE RIOS 
DO OESTE RESSALTOU 
QUE QUER CONTINUAR AS 
OBRAS ESTRUTURANTES, 
COM MELHORIAS NAS 
ESTRADAS ATRAVÉS DA 
PAVIMENTAÇÃO COM 
PEDRAS IRREGULARES E 
COM ASFALTAMENTO

ri Maldaner, aos 73 anos, foi eleito prefeito de Entre Rios do Oeste, para a gestão 2021/2024, com 1.396 votos 
(45,94%). Tem como vice-prefeito Luciano Schaefer. O mandatário já escolheu sua equipe de governo que é 
composta por: Procuradoria Geral do Município: Kharin Fabíola Wochner; Secretário de Administração: Erio Bas-
tian; Secretário de Planejamento: Junior Backes; Secretária de Finanças: Joseli Cristina Stein Lerner; Secretário 
de Educação e Cultura: Ilvo Hermann; Secretário de Saúde: Jair Bokorni; Secretária de Assistência Social: Laiara 
Weschenfelder; Secretário de Viação, Obras e Serviços Públicos: Otávio Machado; Secretário de Agricultura, 
Pecuária e Meio Ambiente: Gilmar Leonardo Backes – o Bife; 

Secretário de Esporte, Lazer e Turismo: João Amadeu Salla, o Russo; 
Secretário de Indústria, Comércio e Desenvolvimento Econômico: Mayson Eberhart; e Secretário de Sane-

amento Básico, Energias Renováveis e Iluminação Pública: Carlos Eduardo Levandowski.
Maldaner já realizou encontros e iniciou os trabalhos da gestão. Em Entrevista a equipe do jornal Tribuna 

do Oeste ele falou sobre as primeiras ações e sobre as expectativas para o seu governo.

“Montamos uma excelente equipe, por isso 
temos totais condições de administrar o 

município e alcançar sucesso em nossa gestão”

Luciano 
Schaefer, 

vice-
prefeito

 Ari Maldaner, 
prefeito de Entre 

Rios do Oeste, 
gestão 

2021/2024

Ü

Ü
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OS PRÊMIOS SÃO DO SEGUNDO SORTEIO DA CAMPANHA QUE MARCOU OS 50 ANOS DE FUNDAÇÃO DA COOPERATIVA E QUE SORTEOU 121 PRÊMIOS NO TOTALÜ
 A entrega dos cinco veículos 

sorteados na Campanha Show de 
Prêmios Copagril 50 anos foi rea-
lizada recentemente. Os prêmios 
são do segundo sorteio da cam-
panha que marcou os 50 anos de 
fundação da Copagril e que sor-
teou 121 prêmios no total, sendo 
a maior campanha de prêmios da 
cooperativa. O primeiro sorteio foi 
em agosto, mês de aniversário da 
Copagril, e o segundo sorteio no 
dia 31 de dezembro finalizando a 
campanha com 61 novos premiados, 
entre eles, os cinco ganhadores 
dos veículos (duas motos, duas 
pick-ups e um Ecosport).

O diretor-presidente, Ricardo 
Sílvio Chapla, diretor vice-presidente, 
Elói Darci Podkowa, e o diretor-se-
cretário, Márcio Buss, realizaram a 
entrega simbólica das chaves aos 
ganhadores: Ailton Simião, de Gua-
íra, e Deonisio Francziskowski, de 
Pato Bragado, que ganharam uma 
motocicleta Yamaha YBR Factor 0 
km, cada; Célia de Sá Stein e Ari 
Trento, ambos de Marechal Cândido 
Rondon, que ganharam um FIAT 
Strada 0 km, cada; e o ganhador 

Copagril entrega cinco veículos 
sorteados na campanha de 50 anos

do principal prêmio da campanha, 
Adair Claúdio Schweig, de Nova 
Santa Rosa, que ganhou um FORD 
Ecosport 0 km.

Ricardo Chapla parabenizou os 
ganhadores, lembrando que eles 
representam todos os cooperados 

 A Cooperativa Agroindustrial 
Copagril emitiu comunicado 
recentemente aos associados, 
clientes e parceiros que o Dia de 
Campo Copagril 2021, programado 
para os dias 20 e 21 de janeiro, 
onde informa que o evento foi 
transferido para os dias 10 e 11 
de fevereiro. A medida adotada 
em decorrência da pandemia 
do coronavírus (Covid-19) e, por 
conseguinte, todas as restrições 
e cuidados de saúde em vigor na 
região de atuação da cooperativa.

O evento será realizado con-
forme padrões determinados pelos 
órgãos competentes e em vigência 
no período programado. Reali-
zado com foco nas atividades dos 
cooperados e clientes, de modo 
a fomentar o conhecimento apli-
cado ao campo e oportunidades 
de negócios. Nesta edição haverá 
prioridade aos assuntos rela-
cionados às cultivares de soja, 
híbridos de milho e insumos para 
manejo das culturas.

O modelo e organização para 
visitação será repassado aos coo-
perados e clientes por meio das 
equipes técnicas da Copagril e 
meios de comunicação oficiais 
da cooperativa.

e clientes que participaram da cam-
panha. Comentou que foi um ano de 
pandemia, mas que os negócios da 
Copagril continuaram e a campanha 
representa o envolvimento de todos, 
visto que houve mais de 1,5 milhão 
de cupons participantes do sorteio.

Os demais ganhadores dos 
prêmios sorteados no dia 31 de 
dezembro (fornos elétricos, vales-
-compras, refrigeradores e tele-
visores) foram contatados para 
agendar a retirada dos prêmios 
nas Unidades Copagril.
 

 O presidente da Associação Comercial e Empresarial 
de Marechal Cândido Rondon (Acimacar), Ricardo Luiz 
Leites de Oliveira, recebeu a visita do vice-presidente da 
Aciple (Associação Comercial e Empresarial de Primavera 
do Leste), Everton Martins Vitor. 

O objetivo da visita do representante da associação 
comercial mato-grossense foi conhecer a estrutura da 
Acimacar, os serviços prestados pelos associados, bem 
como as ações desenvolvidas e bandeiras defendidas 
pela entidade em prol do associativismo rondonense, que 
são peças importantes para o crescimento de Marechal 
Cândido Rondon e região.  

Com mais de 5 milhões de 
cooperados e atuando em todos 
os estados brasileiros e no Dis-
trito Federal, o Sicoob – Sistema 
de Cooperativas de Crédito do 
Brasil – ficou na 47ª posição no 
ranking de 200 Maiores Grupos, 
do guia Melhores & Maiores da 
Revista Exame, com receita líquida 
estimada em R$ 16,4 bilhões.

O guia mostra as mil maiores 
empresas do Brasil, com base na 
avaliação de balanços e indicadores 
financeiros das companhias no ano 
passado, e é elaborado em parceria 
com a Fundação Instituto de Pes-
quisas Contábeis, Atuariais e Finan-
ceiras (Fipecafi), do Departamento 

de Contabilidade da Faculdade de 
Economia, Administração e Con-
tabilidade da Universidade de São 
Paulo (FEA-USP).

De acordo com Ênio Meinen, 
diretor de Coordenação Sistêmica 
e Relações Institucionais, a clas-
sificação do Sicoob no ranking 
mostra que a cada ano o coope-
rativismo tem expandido a sua 
atuação nos quatro cantos do País. 
“Nosso propósito de levar justiça 
financeira e prosperidade para as 
comunidades tem resposta cada 
vez mais expressiva nos territórios 
que servimos, seja em situações de 
normalidade ou em intervalos de 
grande adversidade, como agora. 

A inclusão de indivíduos e empre-
sas, orientando-os e assistindo-os 
financeiramente em condições ade-
quadas, e a geração impacto social 
positivo são parte do DNA coope-
rativo e justificam a sua existência. 
Na medida em que a sociedade 
percebe esses diferenciais, vai ao 
encontro das nossas cooperativas”, 
explica o executivo.

 Com 16 Centrais, 384 coope-
rativas singulares e 3,5 mil pontos 
de atendimento, o Sicoob amplia 
sua atuação física em diversas loca-
lidades, mas também conta com 
sólida operação por meios digitais. 
Hoje o Sicoob possibilita a filiação 
de novos cooperados diretamente 

pelo seu aplicativo, facilitando, assim, 
o acesso de quem quer colher os 
benefícios de ser dono e usuário da 
sua própria instituição financeira.

Além disso, no App Sicoob os 
cooperados contam com ferra-
mentas completas para adminis-
tração da vida financeira sem sair 
de casa. É um aplicativo simples, 
fácil e seguro de instalar e fazer 
transações, como conta corrente, 
crédito, investimento, cartões, 
previdência, consórcios, seguro, 
cobrança e muito mais.

O Sicoob, que está presente 
em 1.972 localidades brasileiras, é 
a única instituição financeira com 
atendimento em 304 municípios.

Sicoob está entre os 50 maiores grupos empresariais do Brasil

Vice-presidente da Aciple visita a Acimacar

Dia de Campo 
será nos dias 10 
e 11 de fevereiro



 Ü

LIRAA APONTOU NÚMEROS PREOCUPANTES NESTE INÍCIO DE ANO NO MUNICÍPIOÜ

Sábado acontecerá arrastão contra a dengue 
no Bairro Ana Paula em Marechal Rondon 
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 A Secretaria de Saúde de Mare-
chal Rondon, além de dar atenção a 
todos os setores a que lhe compete, 
está atuando de forma ativa em duas 
frentes que causam grande preo-
cupação perante a saúde pública. 
Uma delas é a pandemia do novo 
coronavírus. Equipes trabalham 
incansavelmente para evitar que 
os números se agravem e também 
para que os infectados sejam assis-
tidos da melhor forma possível. 
Outra linha de atuação é quanto 
a dengue.  No ano passado, em 20 
de fevereiro, o município decretou 
epidemia pois já registrava mais de 
160 casos. No ano epidemiológico 
2019/2020 (agosto de 2019 até 
julho de 2020) foram confirmados 
1981 casos de dengue, inclusive, 
seis óbitos. No ano epidemiológico 
vigente, que iniciou em agosto de 
2020 e segue até julho de 2021, foi 
registrado um caso de dengue no 
município, porém, a preocupação 
para que os casos não aumentem 
é bastante grande.

LEVANTAMENTO
A Secretaria de Saúde discute 

estratégias para evitar uma nova 
pandemia. Na semana passada, de 
segunda-feira (04), até sexta-feira 
(08), agentes de endemias atua-
ram no Levantamento de Índice 
Rápido para o Aedes aegypti (LIRAa). 

Neste período foram visitados 1.761 
domicílios, dos 25.966 existentes 
na sede do município. Os dados 
foram tabulados e apresentados 
pela Supervisora dos Agentes de 
Endemias, Rosemeri Rodrigues da 
Rosa, para a Secretária de Saúde 
Marciane Specht. A média do LIRAa 
foi de 3,9%, na sede do município. 
O índice considerado aceitável 
pelo Ministério da Saúde é de 
1%. No mês de outubro, este 
mesmo índice era de 0,3%. Os 
dados, mais uma vez, preocupam 
as autoridades municipais.

POR REGIÃO
O local de maior incidência de 

focos foi definido pela Secretaria 
de Saúde como “Estrato 3”, que 
compreende as regiões dos bair-
ros Ana Paula, São Lucas e Das 
Torres. O índice nesta região é de 
4,9%. A outra região com índice 
bastante alto é o “Estrato 2”, que 
compreende parte do centro e 
Vila Gaúcha, onde o índice é de 
4,5%. Nas demais regiões, o índice 
apresentado é de: “Estrato 4” – 
Parque Ecológico, São Francisco, 
Líder e Floresta – 4,4%; “Estrato 
7” – região do Botânico e Britânia 
– 3,8%; “Estrato 1” – região central 
– 3,5%; “Estrato 5” – Primavera, 
Higienópolis, Augusto e Barcelona – 
3%; “Estrato 6” – Botafogo, Alvorada, 

Rainha e Espigão – também 3%. 

ARRASTÃO
Mediante os dados apresen-

tados a Secretaria de Saúde ron-
donense programou uma série de 
ações visando eliminar os focos do 
mosquito da dengue. Primeiramente 
é solicitado para que a população 
faça a sua parte, eliminando locais 
que possam virar criadouros do mos-
quito. É importante que os quintais 
sejam vistoriados periodicamente.

Outra ação será o início dos 

arrastões. No sábado, dia 16, está 
programado atividades na região 
com maior incidência de focos, que 
é a região do Bairro Ana Paula. Na 
oportunidade equipes das Secreta-
rias de Saúde, Agricultura e Política 
Ambiental e de Viação e Serviços 
Públicos estarão realizando um 
arrastão naquela região. Os muní-
cipes são orientados a depositar 
materiais inservíveis e reciclados 
em frente às residências, para que 
as equipes façam a recolha, con-
forme explica a Secretária Marciane. 

Supervisora dos Agentes de Endemias do município, Rosemeri Rodrigues da Rosa, e 
a Secretária de Saúde Marciane Specht avaliaram os números do LIRAa

“Mais uma vez estamos em alerta 
e o apoio da população é muito 
importante. Pedimos que os mora-
dores do Ana Paula depositem os 
materiais inservíveis em frente às 
residências, para que façamos a 
recolha. Mas também pedimos que 
os moradores de todo o município 
façam uma verificação em seus quin-
tais, para que os criadouros sejam 
eliminados. Precisamos da união 
de todos. Não podemos chegar a 
uma nova epidemia. Vamos nos 
precaver”, enfatizou Marciane. 

Departamento de Ação Ambiental alerta para limpeza de terrenos baldios em Quatro Pontes
 O clima instável de chuva e de 

calor tem favorecido o crescimento 
rápido da vegetação herbácea em 
terrenos baldios, o que contribui, 
ainda, com a proliferação de insetos, 
roedores e animais peçonhentos, 
como aranhas e escorpiões, além 
de servir como criadouro do mos-
quito Aedes aegypti, transmissor da 
dengue. Por conta disso, o Depar-
tamento de Ação Ambiental alerta 
para que os proprietários realizem a 
limpeza contínua de seus terrenos.  

A diretora de Ação Ambien-
tal, Rosa Maria Sulzbach, reitera 
a importância da limpeza. “Além 
de manter a nossa cidade limpa 
e bonita, o munícipe não corre o 
risco de ser notificado e até pagar 
multa. Tem muitos proprietários que 
continuamente fazem a limpeza, 
mas ainda tem aqueles lotes com 
matagal. Então, contamos com o 
apoio e a colaboração de cada 
um”, diz.

Ela lembra que quando os 
donos dos imóveis são notifica-
dos, os mesmos têm três dias para 
regularizar a situação. Quem não 

limpar o lote no prazo exigido 
poderá receber multa porque a 
Secretaria de Obras, Urbanismo 
e Transportes fará o serviço, con-
tudo, será emitido um boleto e o 
munícipe ficará em dívida ativa caso 
não pague. A base de cálculo é R$ 
1,37 por metro quadrado, resultando 
no VR de R$ 170,87. No caso de 
infrator reincidente, o acréscimo 
sobre o custo dos serviços feitos 
pela municipalidade será de 50%.

LEI
Quatro Pontes conta com um 

projeto de lei que trata sobre a 
limpeza de terrenos e a aplica-
ção de multa. A lei nº 1590 de 02 
de abril de 2015 dispõe sobre a 
manutenção de lotes urbanos e, 
segundo ela, os proprietários de 
lotes urbanos não edificados são 
responsáveis pela manutenção 
dos mesmos, mantendo-os lim-
pos de qualquer tipo de lixo e de 
vegetações invasoras, sob pena de 
aplicação da cobrança de serviço de 
limpeza a ser estipulada pelo Poder 
Executivo, por meio da Secretaria 

de Finanças, podendo ser lançado 
na dívida ativa do referido imóvel.

Ainda segundo a lei, caracte-
rizam-se como situações de mau 
estado de conservação de limpeza 
os imóveis que possuam ervas dani-
nhas, matos, inço ou conjunto de 
plantas nocivas ao meio urbano em 
altura igual ou superior a 80 centí-
metros, que estejam acumulando 

resíduos inertes (restos de materiais 
de construção, tijolos, madeiras e 
outros) ou resíduos perigosos ou 
que acumulem água empossada. Os 
proprietários dos imóveis previstos 
nesta lei deverão mantê-los limpos 
e eliminar a vegetação existente 
na área plantada. É proibida em 
toda área urbana do município a 
limpeza de lotes através de capina 

química ou por queimadas, sujeito 
à multa de 0,008 VRMs por metro 
quadrado.

Nos lotes urbanos sem edifi-
cação poderá ocorrer o plantio de 
culturas de ciclo curto, desde que 
respeitada a área pertencente a 
rua, quando ainda não existir a 
pavimentação adequada da faixa 
do passeio público.
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INTEGRANTE DA BASE DE APOIO AO GOVERNO BOLSONARO, SCHIAVINATO TEM UMA AGENDA DE TRABALHO E VIAGENS AO PARANÁ JUNTO COM O PRESIDENTE. FORAM QUATRO NO TOTAL Ü

Schiavinato mantém na Câmara 
Federal forte ritmo de trabalho

Em dois anos como Deputado 
Federal, José Carlos Schiavinato (Pro-
gressistas/Paraná) manteve o mesmo 
ritmo de trabalho que levava 
enquanto foi prefeito de Toledo 
por dois mandatos (2005-2012) e 
Deputado Estadual (2015-2018). 
Foi em Toledo que Schiavinato, 
engenheiro civil de formado 
pela Universidade Estadual de 
Maringá (UEM) se destacou na 
vida pública. Em sua gestão foram 
mais de 2400 obras em oito anos, 
incluindo o Programa de Asfalto 
nas Estradas Rurais, conhecido 
nacionalmente, sendo eleito um 
dos melhores prefeito do Brasil. 
Integrante da base de apoio ao 
Governo Bolsonaro, Schiavinato 
tem uma agenda de trabalho e 
viagens ao Paraná junto com o 
Presidente. Foram quatro no total. 
A apresentação de Propostas 
Legislativas também tem sido uma 
constante. Foram apresentados 
37 projetos de lei, 16 indicações, 
127 em emendas nas comissões. 
Logo no primeiro ano, Schiavinato 

assumiu importantes funções em 
comissões e frentes parlamenta-
res. Dentre elas está a presidência 
da Frente Parlamentar Mista da 
Suinocultura, e a titularidade da 
Frente Parlamentar da Agropecu-
ária e na Comissão de Agricultura. 
Com o início da pandemia da 
Covid-19, o Congresso Nacio-
nal também teve que se adap-
tar à nova realidade, para que 
os trabalhos não parassem no 
momento em que o país mais 
precisa. Como já vinha aconte-
cendo presencialmente, Schia-
vinato teve 100% de presenças 
nas sessões plenárias virtuais. 
Com a indicação do parlamentar, 
56 municípios paranaenses rece-
beram recursos extras, através 
do Ministério da Saúde, para for-
talecer as ações de enfrentamento 
ao coronavírus.

ATUAÇÃO A FAVOR
 DE TODOS

Auxílio Emergencial; Novo Fun-
deb, Marco Legal do Saneamento 

Básico; Orçamento de Guerra e 
Aumento do Fundo de Participa-
ção dos Municípios (FPM) foram 
algumas das propostas que con-
taram com o voto favorável do 
Deputado Federal Schiavinato no 
Congresso Nacional.

Além disso, por meio do tra-
balho realizado pelo parlamen-
tar junto ao Governo Federal, 
foram destinados cerca de R$ 
60 milhões para os municípios 
de atuação. Valores advindos de 
emendas parlamentares indivi-
duais, de bancada, de programa 
e especiais Covid-19.

“Nesses dois primeiros anos 
de mandato aqui em Brasília 
podemos implementar um tra-
balho voltado ao municipalismo 
e ao agro. O primeiro é onde os 
recursos federais encontra as pes-
soas, e o segundo o motor da 
nossa região e que tem mantido 
o Brasil em pé. A pandemia criou 
um cenário inédito, nunca visto 
por essa geração. Mesmo assim, 
votamos matérias importantes que 

estão ajudando a superar essa 
crise sem precedentes. Tenho 
certeza de que os próximos anos 
serão muito melhores para todos, 

com muito trabalho e avanços. 
Estarei em Brasília à disposição 
da nossa gente e do nosso país”, 
assegura Schiavinato. 
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Influenciador digital é um produtor de conteúdo 
que utiliza seus canais online (principalmente 
blogs e redes sociais como o Facebook, Instagram, 
YouTube, TikTok e LinkedIn) para influenciar 
comportamentos, tanto na internet como fora dela.

O influenciador pode escolher diversas categorias 
como beleza, moda, arquitetura/urbanismo, estilo de 
vida, curiosidades, cultura, entretenimento, decoração, 
economia, política, atualidades, educação, negócios, 
esporte, fitness, saúde, humor, gastronomia, turismo, 
entre outros tantos. 

Além de produzir o conteúdo, o desafio é fazer 
com que as pessoas assistam e se interessem 
pelo material. Quanto mais curtidas, visualizações, 
seguidores e inscritos no canal, maior será o 
engajamento e a rentabilidade.

O QUE ANTES ERA UM 
HOBBY SE TORNOU UMA 
DAS PRINCIPAIS FONTES 
DE RENDA, ALCANÇANDO 
MILHARES DE SEGUIDORES E 
VISUALIZAÇÕES

Rondonenses se 
destacam como 
influenciadores digitais 

l Como ganhar dinheiro?
No Youtube, para começar a ganhar dinheiro com seu canal, é necessário cumprir dois pré-requisitos: o 

primeiro deles é ter, pelo menos, mil inscritos; em segundo lugar, é preciso ter, pelo menos, 4 mil horas de 
conteúdo visualizado nos últimos 12 meses. A partir daí, é possível ativar o sistema de pagamentos para o canal.

O pagamento no YouTube é feito em dólares baseado na regra de CPM (custo por mil). A cada 1000 
visualizações o youtuber pode ganhar valores entre 0,25 e 4,50 dólares (no Brasil algo entre R$ 1 e R$ 19).

Então, seguindo essa lógica, para que um produtor de conteúdo receba uma quantia relevante no You-
Tube, ele precisa produzir muitos vídeos por mês e garantir que cada um deles vai ter uma alta quantidade 
de visualizações. Os maiores influenciadores digitais do Brasil são Bianca Andrade, Erick Jacquin, Felipe Neto 
e Whindersson Nunes. Este último, por exemplo, hoje possui mais de 41 milhões de inscritos e em média 70 
milhões de visualizações mensais.

l 2 milhões de visualizações 
Outro exemplo é a rondonense Cristiane Silva 

de Amorim Gibbert, que desde dezembro de 2019 
possui uma página no Facebook denominada de 
“Cozinha da Cris”. Influenciada pela irmã, que tam-
bém é influenciadora digital, hoje conta com 45 mil 
seguidores. Até o final de 2020, Cristiane atuava 
também como manicure, mas a partir deste ano irá 
se dedicar exclusivamente aos trabalhos na internet.

As postagens são relacionadas a receitas fáceis 
e simples, que podem ser feitas rapidamente em 
casa. Apesar de ter um canal no Youtube e tam-
bém página no Instagram, o forte de Cristiane é o 
Facebook. Um dos seus vídeos, a receita de uma 
sobremesa fácil de banana, alcançou incríveis 2 
milhões de visualizações.

O Facebook hoje também já e monetizado e 
o pagamento é feito de acordo com as visualiza-
ções. Cristiane é a responsável pela elaboração dos 
vídeos, feitos exclusivamente por celular. “Vamos 
trabalhar para alcançar sempre mais pessoas. A 
página ainda e recente e agora vou me dedicar 
integralmente a este trabalho”, destacou Cris.  

Cristiane Silva de 
Amorim Gibbert – da 

Cozinha da Cris -, 
em apenas uma 
receita alcançou 

2 milhões de 
visualizações

Adriana 
Rodrigues 
posando, 
orgulhosa, com 
a placa Prata do 
Youtube: 100 mil 
seguidores. Hoje 
já possui mais de 
176 mil. Rumo a 
1 milhão.

PRelevância dos influenciadores
Levantamento desenvolvido pelo Instituto 

Qualibest, que é referência em painéis online, 
evidenciou que entre os brasileiros que estão 
online, 71% seguem algum influenciador. 
Dessa estimativa, 55% afirmam que costumam 
pesquisar a opinião de produtores de conteúdo 
antes de efetuarem uma compra importante, 86% 
já descobriram um produto via influenciador e 
73%, de fato, adquiriram algo por indicação desse 
profissional da internet.

  PPandemia
A pandemia do novo coronavírus parou 

a vida social e profissional de grande parte 
da população mundial, mas impulsionou 
novas oportunidades para criadores de 
conteúdo na internet. Aos influenciadores 
digitais consolidados, soma-se uma geração 
emergente que busca seu espaço na internet. 
De acordo com o site BusinessInsider, a 
quantidade de influenciadores aumentou 
mais de 70% desde o início da quarentena. 
No pico da crise mundial, o público do 
Instagram, por exemplo, cresceu 40%.

PInfluenciadores locais
E quem pensa que para ser um influenciador digital é necessário 

residir em um grande centro está enganado. Em Marechal Rondon 
temos exemplos de influenciadores digitais que já alcançaram seus 
mais de 100 mil seguidores. A reportagem do jornal Tribuna do Oeste 
vai contar um pouco destas histórias. 

PDe confeiteira a destaque na internet
Seguida por mais de 56 mil pessoas no Facebook e com 176 mil 

inscritos no YouTube, a rondonense Adriana Cristina Schwingel Rodri-
gues, conhecida na internet como Adriana Rodrigues, possui um canal 
chamado de “Chocolate é alegria”. Ela é uma das milhares de pessoas 
que enxergaram na rede social a oportunidade de transformar o hobby 
em algo rentável, empreendimento mesmo. Nesse cenário, o perfil 
se torna um canal de comunicação que dialoga com a audiência fiel. 
“Trabalhava de confeiteira e meus irmãos que me incentivaram a fazer 
os vídeos de receitas. Disseram que eu levava jeito, mas eu achei que 
não daria certo pois sou extremamente tímida.  Durante muito tempo 
trabalhei com as duas funções, a confeitaria e a criação dos vídeos. 
Hoje, graças a Deus, esse é meu único trabalho. Meu foco são YouTube 
e Fanpage do Facebook. Faço vídeo de receitas e dicas relacionados a 
confeitaria”, destacou Adriana, que no mês de março completa quatro 
anos produzindo os vídeos para o Youtube e para o Facebook começou 
a postar com frequência a cerca de um ano.

PProdução 
Questionada sobre se é necessário muitos 

equipamentos para produzir os materiais, Adriana 
menciona que ela mesma grava, edita, publica e 
divulga o material utilizando apenas o aparelho de 
celular, na minha cozinha de casa mesmo. “Uso um 
tripé simples, mas preciso arrumar uma iluminação 
melhor. Mesmo sem ela dá pra fazer, não precisa nada 
grandioso. É preciso mesmo de vontade, determinação 
e bastante paciência. Eu me inspiro sempre em outras 
profissionais do mesmo nicho”, salientou.

PPlaca Prata
Para os maiores e mais influentes produtores de conteúdo da plataforma, com mais que 100 mil 

inscritos, o YouTube reserva os níveis Prata (100 mil inscritos), Ouro (1 milhão de inscritos) e Diamante 
(10 milhões de inscritos). Por isso mesmo, são os níveis com mais benefícios.

Quem chega a um desses níveis recebe as tão sonhadas placas do YouTube. As placas são uma 
forma da plataforma premiar seus criadores por todo o esforço e dedicação aos conteúdos que são 
produzidos e publicados. Adriana recebeu recentemente a placa Prata. Questionada sobre a que ela 
deve este sucesso, a influenciadora menciona: “Acredito que por serem receitas já é um motivo. 
Mas eu também sempre dedico muito tempo pra divulgar bastante nas redes sociais, grupos, etc”.  

PFonte de renda
Outra pergunta refere-se a 

se é possível ganhar dinheiro 
com tudo isso. A resposta de 
Adriana é sim. “Essas duas 
plataformas que trabalho 
geram receita. Então, sim, é 
possível ganhar dinheiro. Hoje 
essa é minha única fonte de 
renda. Pretendo continuar, 
com certeza. Meu plano pra 
esse ano é fazer também um 
site com as receitas. O carinho 
que recebo dos seguidores 
dia a dia é o que me faz 
querer continuar. E o dinheiro 
também, é claro”. 

Ü

Ü



culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 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.

Muita coisa muda a partir de agora, ariano. Com 
a chegada de Marte em Touro o ritmo passa a 
ser outro. É fundamental cuidar melhor de tudo 
que já conquistou e ao mesmo tempo planejar 
de forma mais consistente o futuro. Não é para 
ter pressa e vale a pena se valorizar e valorizar 
ainda mais os seus desejos mais profundos. A 
semana também tem foco nos relacionamentos, 
que podem precisar de ajustes.
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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
IE

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.

Um céu favorável para pensar melhor na sua 
vida, virginiano, e fortalecer desejos e escolhas. 
São dias intensos, que pedem mais reflexão 
e planejamento do que atitudes concretas. É 
importante saber onde quer chegar antes de dar 
passos maiores. Os assuntos de trabalho vão 
se movimentar bastante nos próximos dias e 
talvez seja bom descansar antes disso acontecer.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 
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Lasanha de Kit Kat
 PARA O CREME BRANCO
Misture todos os ingredientes em uma panela, 
espere criar uma mistura bem homogênea. Des-
ligue o fogo e reserve.

PARA O CREME DE CHOCOLATE MEIO AMARGO
Misture todos os ingredientes em uma panela, 
espere criar uma mistura bem homogênea. Desligue 
o fogo e reserve. Coloque as duas coberturas em 
dois recipientes separados e cobertas com plástico 
filme. Deixe esfriar.

PARA A COBERTURA
Junte os ingredientes em uma panela no fogo 
(menos o kit kat). Misture bem e, quando ferver, 
junte o kit kat picado. Misture bem e reserve.

PARA A MONTAGEM
Em um recipiente, forre o fundo com um pouco 
do creme branco. Por cima, distribua algumas 
barras de kit kat. Depois, despeje a cobertura de 
chocolate meio amargo, mais barras de kit kat e 
o creme branco de novo
Por cima de tudo, coloque a cobertura e finalize 
com mais barras de kit kat
Leve à geladeira e sirva!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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DTC
ROSQUEADO
ELERUBEM

ATEIASP
ROSVER

TERMO
METRO

RUELASTM
RSMPOE
OOBUST

TENDINITE
IAEIID

KEVINM
ERO

NETECER
ESPL

ANADA

Que foi
apertado

com
parafuso

Verbo
transitivo
(abrev.)

Instru-
mento

indicador
da febre

1.050, em
romanos

Pequena
peça de

artilharia

Veículos 
interpla-
netários

Cansado,
em inglês

(?)
Costner,
ator do
Cinema

Ditongo
de "ceia"

Cidade
onde se
encontra
a caaba

Grande
peixe do
Atlântico
tropical

Entrelaçar
fios como
a aranha

Moedas dos EUA, Es-
panha e Japão,

respectivamente
Campos de atividade

Vias de
favelas
Doença

ocupacio-
nal causa-

da por
esforço

repetitivo

(?) dos 
Ministé-
rios, o

centro do
poder

político
brasileiro

Poeta de
"O Corvo"
"Um", em
"unicelular"

Tim Maia,
cantor

23ª letra
grega

A situação
que causa
embaraço

Ermo; despovoado

Lazer que preserva lu-
gares visitados, prati-
cado por amantes da
ecologia

(?) Braga,
cronista
capixaba
A (?): lhe

Que não
crê em
Deus
(fem.)

Bagunça
(gíria)

Enxergar

3/poe — psi. 4/obus. 5/kevin — tired. 9/tendinite.
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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?
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Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
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O filho do bispo Edir Macedo será
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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
IE

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.

São dias propícios ao descanso, pisciano, e 
também para conversar com as pessoas sobre os 
projetos que precisam acontecer ao longo desse 
ano. É importante cortar situações do passado 
para seguir em frente e não ter medo de se 
posicionar, ainda que outras pessoas possam 
se magoar por causa disso. É hora de pensar 
mais em você e correr atrás dos seus sonhos.
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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
IE

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.

O céu traz mudanças significativas a partir de agora, 
taurino. Você ganha mais energia e coragem, mas 
também um pouco de ansiedade pela vontade de 
correr na direção dos seus sonhos. Mas lembre-se 
que a semana pede calma e certezas em todas 
as direções. São ótimos dias para organizar a 
rotina, repensar a agenda e pensar em como 
cuidar melhor da sua saúde. 

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

 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.

São dias intensos, geminiano. Cuidado com as decisões 
precipitadas. O céu está pedindo mais reflexão, silêncio, 
análise dos projetos e escolha daquilo que você deve 
mesmo fazer. Não tenha medo de agir de forma mais 
egoísta e focada, porque o céu está mesmo pedindo 
isso pra você. Lembre-se de se divertir. Inclusive, 
se puder, essa é uma semana de mais descanso 
e diversão e de menos trabalho.
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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.

Um ótimo momento para conversas e 
interações, leonino. Você precisa focar no 
que quer, mas ao mesmo tempo manter a 
mente e o coração abertos. Um ótimo momento 
para divulgar ideias e coisas de trabalho. 
Céu favorável para viagens, mas lembre-se 
do momento e faça tudo com cautela. Um 
ótimo momento também para estudar, ler 
ou planejar estudos futuros.
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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-
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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:
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GR
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:

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.

O céu da semana pede mais cuidado com a casa, 
canceriano. É um ótimo período para organizar 
coisas e também para desapegar, seja das coisas 
físicas como das emocionais. Um clima um pouco 
mais leve pra você, e também de mais certezas, que 
pode trazer bons momentos e oportunidades. Os 
assuntos pessoais são os mais em evidência. Apesar 
do céu mais ameno, tente não decidir nada na pressa.
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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
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
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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:
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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.

Um ótimo momento para cuidar de si mesmo, 
libriano. O céu pode deixar você mais emotivo 
e sensível, o que pode te ajudar a identiicar 
melhor o que está sentindo. Um bom momento 
para cuidar do visual e pensar sobre imagem e 
comportamento. Em casa, também é preciso 
organzação e planejamento. Assuntos de família 
podem demandar conversas e decisões.
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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:
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:

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.

Um clima mais intenso pode trazer um tanto 
de ansiedade, escorpiano. É fundamental saber 
onde quer chegar antes de sair correndo, até 
porque as próximas semanas podem trazer 
turbulências e instabilidades. Um ótimo período 
para refletir acerca de seus relacionamentos, que 
também podem trazer novidades significativas 
para sua vida. Encontre tempo para ficar sozinho.
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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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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.

Um momento favorável para estar com amigos, 
sagitariano, e também para fazer reuniões ou 
ter qualquer tipo de conersa importante. Seu 
otimismo está de volta e isso pode contagiar 
as outras pessoas. Um ótimo momento para 
planejar contas e organizar coisas práticas antes 
do ano começar pra valer. Um bom momento 
para repensar a dinâmica da sua rotina para 
ter mais qualidade de vida.
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sal que optou pelo Regime parcial?
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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:
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:

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.

Já começou a temporada que pede mais diversão, 
capricorniano. Você precisa pegar mais leve 
com você, fazer coisas mais prazerosas e estar 
mais perto das pessoas queridas. Não tenha 
medo de demonstrar seu afeto e de dizer o que 
sente. Abra seu coração, o amor quer entrar. Um 
momento favorável para os planejamentos do 
ano, nas diversas áreas da sua vida.
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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?
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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:
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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.

Um ótimo momento para definir suas metas 
para 2021, aquariano, se é que você ainda não 
fez isso. Um céu favorável para anotar planos, 
metas e objetivos, para estudar, comunicar e 
divulgar. Um ótimo momento para pensar em 
futuras viagens e cursos e também para definir 
suas companhias e parcerias para o ano. Mas 
o céu também pede introspecção e calma.

Trollando
Na manhã de seu aniversário, uma mulher disse ao marido:

- Sonhei que você me dava um colar de diamantes. O que acha que isso significa?
- Talvez você descubra hoje à noite - respondeu ele.

Naquela noite, o homem chegou em casa com um pequeno pacote e o entregou à mulher. 
Ela rasgou o papel de embrulho, ansiosa, e encontrou um livro: O significado dos sonhos.

Um nome adequado à função
Sabe qual o nome do homem que 
monta o presépio de Natal? Armando 
Nascimento de Jesus.

A culpa é de quem pergunta...
Um médico pergunta ao paciente: 
- O que te trouxe até aqui? 
- A ambulância.

Joãozinho também sabe ser fofo
Joãozinho pergunta para sua mãe: 
- Mãe, a senhora sabia que vermelho é a cor do amor? 
- Claro que sim, filho. 
- Te amo, mãe. Toma aqui meu boletim.

Humor

PARA O CREME BRANCO
l 1/2 xícara (chá) de leite
l 100 g de creme de leite
l 1 colheres (sopa) de amido de milho
l 100 g de leite condensado
l 1 xícara de chocolate branco picado

PARA O CREME DE CHOCOLATE 
MEIO AMARGO
l 1/2 xicara (chá) de leite
l 100 g de creme de leite 
l 1 colheres (sopa) de amido de milho
l 100 g de leite condensado
l 1 xícara de chocolate meio 
   amargo picado

PARA A COBERTURA
l 100 g de creme de leite
l 1/2 colheres (sopa) de chocolate em pó
l 4 barras de chocolate Kit Kat
l barras de Kit Kat a gosto 
    para a montagem
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*Para uma relação mais saudável com o celular

Mude a rotina
Se o celular está sempre à mão, experimente mudar alguns 
momentos da sua rotina, como deixá-lo carregando longe do 
alcance da vista, não checar os e-mails antes de determinado 
horário e mantê-lo fora do alcance da mão nas refeições ou 
mesmo na mesa de trabalho. Aproveite para refletir sobre 
seus hábitos e entender quais aplicativos facilitam sua vida 
e quais tomam demais o seu tempo.
 
Pratique a etiqueta
 Preste atenção em como você lida com o celular quando está 
com outras pessoas, vendo televisão, fazendo uma refeição 
ou dirigindo. Reflita também sobre como você gostaria que 
as outras pessoas interagissem com seus telefones quando 
vocês estão juntos.
 
Dê um tempo a você
Como ninguém é de ferro, permita-se usar o telefone em 
determinado momento do dia para dar um descanso à 
mente, mesmo que não esteja fazendo nada de útil. Assim 
fica mais fácil se comprometer a passar menos tempo com 
o aparelho durante o dia. Defina a duração desse tempo livre 
com o telefone – e, para não abusar, use um app que bloqueia 
a sessão após certo período.

Tente a abstinência
 Já pensou em tirar uma folga do telefone durante uma noite 
inteira ou até um fim de semana? Acha muito tempo? Que tal, 
de início, ser só por uma hora e ir subindo aos poucos? O que 
vale é fazer esse teste começando com um patamar realista.
 
Divirta-se mais
 Pare um pouquinho para listar as atividades (longe do telefone) 
que trazem prazer e pense em como incorporá-las ao dia a 
dia – quantas horas por dia você pode dedicar a tocar um 
instrumento ou a conversar com um amigo, mesmo que 
por telefone?
 
Exercite a atenção
Para compensar as horas de desatenção ao telefone, uma boa 
ideia é treinar a capacidade de prestar atenção às coisas com 
exercícios que ajudam o cérebro a manter o foco.

Desative as notificações
Grande parte dos usuários de smartphones tem o hábito de 
ativar as notificações para receber um alerta sempre que um 
novo comentário surge nas redes sociais, ou quando recebe 
uma nova mensagem no WhatsApp, por exemplo. A ideia, 
como sempre, é facilitar a vida do usuário e levar até ele as 
informações que considera importante. Mas será mesmo que 
você precisa pegar o telefone sempre que alguém curtir uma 
foto sua no Facebook?

Use aplicativos que sejam realmente úteis
Os principais sistemas operacionais móveis do mercado 
oferecem uma infinidade de aplicativos em suas lojas virtuais, 
mas quantos aplicativos nós realmente precisamos no nosso 
dia a dia? E quantos deles são realmente bons? Tente fazer 
uma limpeza geral em seus apps com base naquilo que você 
realmente usa.
     

Pesquisa aponta que 
filhos se sentem trocados 
pelos celulares dos pais

O ESTUDO DESTACOU AINDA QUE 54% 
DAS CRIANÇAS RECLAMARAM DA 
FREQUÊNCIA COM QUE SEUS PAIS OLHAM 
O CELULAR, ESPECIALMENTE DURANTE A 
CONVERSA COM ELAS, FAZENDO SURGIR 
NELAS OUTRO DADO RELEVANTE: O 
SENTIMENTO DE DESPREZO

“Só um segundinho, filho! O papai está só postando um 
story e daqui a pouco fala com você!” Esta frase, que pode 
soar como um diálogo de esquete de humor, serve perfei-
tamente como alegoria para um questão extremamente 
contemporânea que vem contaminando as relações entre pais 
e filhos. Cerca de 42% das crianças com idades entre 8 e 13 se 
sentem trocadas pelo celular dos seus pais; revela uma etapa 
do estudo Digital Diaries, realizado pela AVG, uma das maiores 
empresas globais de tecnologia de segurança. Ficou surpreso 
com os dados? Então espere até ler o restante da matéria.

l Crianças x Celular
Para o estudo, a AVG 
entrevistou 6.117 pessoas de 
países como Austrália, Brasil, 
República Tcheca, França, 
Alemanha, Nova Zelândia, 
Reino Unido e Estados Unidos. 
Ou seja, o estudo reflete a 
realidade de pais e filhos de 
diferentes nacionalidades 
e culturas, o que reforça o 
argumento de que o problema 
não é apenas reflexo do 
comportamento de um grupo 
específico de pessoas.
O estudo apontou ainda que 
54% das crianças reclamaram 
da frequência com que 
seus pais olham o celular, 
especialmente durante a 
conversa com elas, fazendo 
surgir nelas outro dado 
relevante: o sentimento de 
desprezo (32%) pela falta de 
concentração no diálogo.
“Meus pais ficam no telefone 
todos os dias. Odeio o celular 
e queria que ele nunca 
tivesse sido inventado”. 
Essa foi a declaração de uma 
criança após responder uma 
pergunta simples feita por 
uma professora americana, 
chamada Jen Adams: “Que 
invenção você gostaria que 
nunca tivesse sido criada?”.
“Se eu tivesse que te contar 
de qual invenção eu não 
gosto, diria que não gosto 
do celular. Eu não gosto do 
celular porque meus pais 
ficam no celular todos os dias. 
O celular às vezes é um hábito 
muito ruim. Eu odeio o celular 
da minha mãe e gostaria que 
ela nunca tivesse um. Essa é 
uma invenção de que eu não 
gosto”, respondeu outro aluno 
da 2ª série de um colégio no 
estado de Louisiana.

l Problemas afetivos
Donald W. Winnicott e Henri Paul H. Wallon, dois dos principais teóricos da 
aprendizagem, apontaram a relação mãe-bebê como um fator-chave para 
o sucesso do bom desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças em 
seus primeiros meses e anos de vida. O período que vai dos 0 aos 5 anos, 
também, para teóricos como Sigmund Freud, Melanie Klein, Lev Vygotsky, 
Jean Piaget, constitui uma fase crucial para esse desenvolvimento.
Não se trata do desenvolvimento motor e cognitivo, apenas, mas do 
emocional. Quanto mais segura afetivamente a criança se sente, melhor 
se torna o aparato psíquico dela diante do mundo. Para se desenvolver 
a criança se espelha em referências. Os pais são a maior referência. É 
com base no comportamento dos pais que a criança constrói sua ideia de 
mundo, especialmente de relacionamentos. A autoimagem da criança, isto 
é, a maneira como ela se enxerga, também é reflexo da maneira como os 
seus pais lhe tratam.
A falta de segurança e referência na vida das crianças na geração atual 
tem produzido uma geração emocionalmente vulnerável, carente, insegura 
e ansiosa. Crianças de apenas 7, 10, 11 anos (período compatível com 
a evolução da internet) estão cada vez mais externando problemas de 
ordem afetiva associados à falta de atenção dos pais, e isso também está 
relacionado à disciplina.
Essa é a geração que nos últimos anos tem apresentado maiores índices de 
psicopatologias, suicídio, automutilação, depressão e “rebeldias”. Não é só 
a falta de referência dos pais, mas a substituição dela por outra qualquer, 
literalmente, já que diante da ausência da família, a criança busca se 
espelhar no que o mundo lhe oferece de forma fácil e rápida. 

l E qual seria a solução?
É preciso que pais e mães dediquem parte das suas vidas ao momento mais crucial para a vida dos seus filhos, 
correspondente ao período em que a personalidade se forma e as primeiras habilidades sociais se desenvolvem. 
Essa fase vai dos 0 aos 5 anos, sendo esse um período crítico, mas que se consolida até os 10/12 anos.
A partir da adolescência, já no início da puberdade (11/12 em diante), a lógica começa a se inverter. Os filhos 
querem se ver mais independentes dos pais. Eles querem se provar diante do mundo e é nessa fase que 
começam a “trocar” os pais pelos amigos (risos). Isso é natural e necessário. É uma preparação para o mundo e 
algo contrário a isso não é um bom sinal.
Será nessa fase da adolescência que seus filhos colocarão à prova toda a herança recebida durante a infância. 
Os que tiverem tido boa referência e segurança, dificilmente deixarão para trás os conselhos dos seus pais, mas 
pelo contrário, vão utilizá-los para encarar a vida. O – bom -vínculo parental construído até os primeiros 10/12 
anos de relação servirá de âncora para toda a juventude.
Ou seja, vale a pena investir atenção ao seu filho sem a presença da tecnologia. E no mais, você pode atualizar 
o seu Facebook enquanto a criança dorme ou está distraída vendo desenho animado na TV. Porque ninguém é 
de ferro, não é mesmo?



Social
cristinekempp@gmail.com

EM BREVE Novo Endereço,

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

l QUINTA (14)
Erenaldo Alves, Inez Nidelce, 
Carla Radke, Kelly Zimpel, 
Loreni Scherer, Lindamir Defrain, 
Jaqueline Costa, Selita Weirich, 
Joseline Lehr, Leandro Almir 
Berwanger, Delvacyr Costa, 
Marcia Werkhausen Hachmann, 
Jaqueline Costa, Sabrina Viviane 
Lohmann, Kelly Zimpel

l SEXTA (15)
Cristiane Cristiano Klein, Cinara 
Luciana Strenske, Jeferson Luiz, 
Fabi Kamien Krause, Vanice Pech, 
Raabe R. Araújo Cristino, Ana 
Jaqueline Gehlen, Isolde Pahl, 
Marcela Juwer, Catarina Maria 
Pech, Edilson Batista de Souza, 
Larissa Reinke, Vanice Pech, 
Leandro Rocha, Lucia Loebens

l SÁBADO (16) 
Glaucia Aroldi Martins, Marcia 
Alves Da Silva Both, Maria 
Gregory, Elaine Maria Costa, 
Jessica Adrieli Block, Neco Kist, 
Isabella Dayara Kelm, Rodrigo 
Souza, Indiana Mara, Adriana 
Belino, Clesio Back, Juliano 
Zimmermann

l DOMINGO (17) 
Aline Sousa Prates, Adriana Ottoni 
de Moura, Samira Miranda, 
Valdirene Dourado, Reko Conf, 
Lisete Bersch, Kamila Dickel, 
Cristiane Hecht

l SEGUNDA (18)
Maico Buhl, Elton Rene Diel, 
Vera Almeida, Gilliane Tessianne, 
Rosana Rodrigues, Ronald 
Claudino, Paulo Rogério Backes, 
Julio Cesar, Edinea Ertel, Alan 
Rodrigo Ostjen Wagner, Vanessa 
Caroline, Maria Fernanda Lava

l TERÇA (19)
Vitor Luis Alves, Ilaine Schwingel, 
Lourdes Guchert, Márcia Barboza, 
Magda Gonçalves, Simone 
Bach, Fernanda Patricia Heinen, 
Cleverson Dahmer, Marcia Regina 
Barboza Barboza, Cleci Loffi, 
Traudi Rech, Jessica Rodrigues

l QUARTA (20)
Marley Moreria, Cristina Silva, 
Haidirosi Ronnau Allebrandt, 
Debora Liziane Draghetti, Val 
Rafaeli, Vera Freitag, Vanessa 
Wommer, Ricardo Waldow, 
Mariana Krause, Adriano Forlin, 
Clari Spengler, Ivete Vorpagel, 
Jenes Nataly Rocha, Monica 
Borba, Verleni Kupske, Victor 
Sabino, Maiara Panizzon

Aniversariantes 
da Semana

 Momento especial 
em família, do prefeito 
de Mercedes Laerton 
Weber, acompanhado 

da primeira dama 
Lizandra e dos filhos 

Mateus e Luana. 
O registro foi feito 

no gabinete do 
prefeito Laerton 

Dieter Leonhard Seyboth e a esposa Vera. O tim tim da semana vai 
para o Dieter que completou mais um ano de vida no último dia 11

 Sabrina Viviane Lohmann completa hoje (14) mais um ano de vida. 
Parabéns!

Empresário rondonense 
Josué Maioli sendo 

recebido por Luciano 
Hang, co-fundador e 

proprietário da Havan

Belo registro da Patricia 
Porto, assessora de 

governo na Prefeitura de 
Entre Rios do Oeste

Sergio Barbian, presidente 
da Associação dos 
Suinocultores de Marechal 
Rondon aniversária 
amanhã (15). Parabéns! 
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O DOCUMENTO TAMBÉM PERMITE A RETOMADA DE PARTE DO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO NA SAÚDEÜ

Novo decreto autoriza abertura de 
parte do parque de lazer de Mercedes

 A Secretaria de Viação e Servi-
ços Públicos de Marechal Rondon 
nas primeiras semanas de 2021 
dá sequência a um trabalho que 
vinha sendo realizado na gestão 
passada, de promover melhorias 
em estradas rurais que ainda não 
foram pavimentadas.

Conforme o secretário Jefer-
son Dahmer, muitos quilômetros 
de vias já receberam serviços 
de patrolamento e colocação 
de solo brita. Nesta semana 
as equipes estão atuando nas 
Linhas Guavirá, Horizontina e 

na Linha São Cristóvão.
Na sequência os serviços irão 

seguir para outras localidades. O 
objetivo é deixar as estradas em 
boas condições, especialmente 
para o escoamento da safra, 
que neste ano será colhida mais 
tardiamente, se comparado ao 
ano passado. “Até o início da 
colheita da safra as principais 
vias estarão todas revisadas. 
É um trabalho que não para. 
Equipes atuam periodicamente 
para deixar tudo organizado”, 
enfatizou Jeferson.

 Após reunião do Comitê Gestor 
de Prevenção e Contingenciamento 
em Saúde do Covid-19, a prefeitura 
de Mercedes, por meio do decreto 
n° 008/2021, definiu novas medidas 
para o enfrentamento da pandemia 
do novo coronavírus. 

A primeira mudança é quanto 
à área de lazer do Arroio Guaçu. 
Fica autoriza a retomada do acesso 
à área interna do parque para fins 
de camping, confraternizações e 
afins, limitados a 50% da capacidade 
do parque, permitidos o acesso ao 
Lago de Itaipu para a pesca.

Também houve alterações em 
relação a piscinas e clubes, que 
devem atender com a capacidade 
máxima de 50%, atendidas as demais 
medidas previstas no Decreto n.º 
199, de 1 de outubro de 2020.

Na saúde, o atendimento espe-
cializado de algumas áreas serão 

retomados no que se refere às espe-
cialidades de pediatria e ginecologia, 
volta a ser realizado normalmente. 
O atendimento ambulatorial (clí-
nica médica) será realizado com 
agendamento limitado a 50%”.

Ainda segundo o decreto fica 
vedado ao público em geral o acesso 
às quadras esportivas públicas fecha-
das (cercada por paredes e com 
cobertura) em todo o território do 
Município de Mercedes.

O não cumprimento das medidas 
poderá resultar na responsabilização 
civil (indenização), administrativa 
(multa e demais penalidades e san-
ções previstas na legislação local) 
e criminal do infrator.

A fiscalização deste Decreto será 
exercida pela Vigilância Sanitária 
local e pela Polícia Militar.

Prefeito do município de Mer-
cedes, Laerton Weber, destaca que 

as medidas foram tomadas com 
um olhar na saúde e outro na 
economia. “Os comerciantes de 
Arroio Guaçu precisam sobreviver, 
por isso liberamos parcialmente o 
parque. Pedimos que todas as medi-
das sanitárias sejam obedecidas. 
Esperamos que a vacina chegue 
logo e tudo volte a normalidade”.

 Recentemente o pre-
feito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz e o vice-
-prefeito, Noedi Hardt, 
receberam no gabinete 
da prefeitura o assessor, 
Luciano Scherer, represen-
tando o deputado, Hussein 
Bakri e o diretor geral de 
Infraestrutura e Logística do 
Governo do Paraná, José 
Brustolin Neto. A ocasião 
serviu para parabenizar o 
prefeito e vice reeleitos e 
ter tratativas sobre infra-
estrutura e logística.

 No último ano, em especial, 
Quatro Pontes prosperou conside-
ravelmente no número de novas 
indústrias e pequenas empresas, 
que se instalaram no município 
porque acreditam no potencial 
individual e em novas oportuni-
dades de atuação. Essa abertura 
segue na crescente e na semana 
passada aconteceu à inauguração da 
Manancial Panificadora e Confeitaria, 
na Rua Nelson Minks. O prefeito 
João Laufer, demais autoridades 
e a comunidade prestigiou o ato.  

Com conceito tradicional, a 

sócia-proprietária Miriane Trin-
dade comenta que “Quatro Pontes 
merece um diferencial em termos 
de padaria. A nossa proposta é 
levar sabor à mesa dos munícipes e 
visitantes. Estão todos convidados a 
vir conhecer o espaço e produtos”.   

O atendimento é de segunda 
a sábado, das 06h30 às 19h30, 
sem intervalo para o almoço. 
Aos domingos, o funcionamento 
é das 07 horas ao meio-dia. Às 
sextas-feiras também será servido 
espetinho e chope. O telefone para 
encomendas é (45) 99997-9601. 

Prefeito Norberto e vice Noedi recebem 
visita do assessor de Hussein Bakri

Abertura de novas empresas continua 
na crescente em Quatro Pontes

 Secretaria de Viação e Serviços Públicos dá 
continuidade aos trabalhos de manutenção 

nas estradas rurais rondonenses



Secretários de Educação discutem 
modelo e data para o retorno das aulas
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Voldemir Muller torna público que irá requerer ao IAT, Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 01-A, 45º 
Perímetro, Entre Rios Do Oeste, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Eleandro da Silva torna público que irá requerer ao IAT, Licença de Ins-
talação para Suinocultura a ser implantada na Linha Guaçu, Nova Santa 
Rosa, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Edelar Bulegon torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação 
para Suinocultura de Terminação implantada no Lote Rural nº 06, Gleba 
nº 07, Palotina, Paraná. Validade: 16/11/2020

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Edelar Bulegon torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
de Operação para Suinocultura de Terminação implantada no Lote Rural 
nº 06, Gleba nº 07, Palotina, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Eleandro da Silva torna público que recebeu do IAT, Licença Ambiental 
Simplificada para Suinocultura implantada na Linha Guaçu, Zona Rural, 
Distrito Sede, Nova Santa Rosa, Paraná. Validade: 30/12/2026

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eugênio José Wolfart torna público que recebeu do IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada no Lote Rural 
nº 47°, do 19º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Ajuricaba, Marechal 
Cândido Rondon, Paraná. Validade: 31/12/2026.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Armando Neis, torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação 
(Ampliação) para Empreendimento de Suinocultura, porte pequeno, moda-
lidade de terminação, protocolada sob nº 16.604.121-0, com validade até 
09/05/2021, instalado na Linha Pietrowski, município de Nova Santa Rosa, 
estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Natalino Maldaner torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada na 
Linha Três Vizinhos, Quatro Pontes, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Antonio Osmar Horn torna público que recebeu do IAT a Licença de Prévia 
para a atividade suinocultura, LOTE RURAL 200 DO 35º PER, S/N, ZONA 
RURAL - MARGARIDA - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR.   

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Antonio Osmar Horn torna público que irá requerer ao IAT a Licença de 
Instalação para a atividade suinocultura, LOTE RURAL 200 DO 35º PER, S/N, 
ZONA RURAL - MARGARIDA - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR.  

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Iluir Freder, Cilonir A. Freder e Sandra D. Da Costa, tornam público que 
receberam do IAP, a  Licença  de Instalação para a ampliação da  ativi-
dade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 2.000 animais 
(1.000 já licenciados), a ser implantada no Lote Rural Nº 20, da Gleba Nº 
11, Linha Bom Sucesso - Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr, com 
validade até 23/02/2021.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
José Everling e Lurdes S. Everling, tornam público que receberam do IAP, 
a Licença de Instalação para a ampliação da atividade de Suinocultura no 
Sistema Terminação destinada a 2.300 animais (500 já licenciados), a ser 
implantada na Parte” B” do Lote Rural 165 da Gleba 11 - Distrito De São 
Roque - Santa Helena – Pr, com validade até 18/02/2021.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Lurdes Brandão e Vilso Brandão, tornam público que receberão do IAP, a 
Licença de Instalação para a atividade de Suinocultura no Sistema Termi-
nação destinada a 2.000 animais, a ser implantada no Lote Rural Número 
39 Da Gleba 09 no Distrito de Dom Armando – Missal – Pr, com validade 
até 01/10/2020.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Vivinei Heck, Vitor Alfonso Heck E Amirte Ferigollo Heck, tornam público que 
receberam do IAP, a Licença de Instalação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema de Terminação destinada a 2.500 animais (1.000 já licenciados) 
a ser implantada no Lote Rural Número 167 da Gleba 11 - Distrito De São 
Roque - Santa Helena – Pr, com validade até 30/10/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Cesar A. A Pinto,  Laura D. Pinto, Gabrieli E. P. Rauber e Fernando R. Preis, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a  Licença Ambiental Simplificada 
para a  atividade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.800 
animais, a ser  implantada no Lote Rural Nº 02, da Gleba Nº 11 - Distrito 
De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Iluir Freder, Cilonir Antonio Freder e Sandra Dias Da Costa, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a  Licença de Operação da ampliação da  ativi-
dade de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 2.000 animais,  
implantada no Lote Rural Nº 20, da Gleba Nº 11, Linha Bom Sucesso - 
Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
José Everling e Lurdes Sehnem Everling, tornam público que irão requerer 
ao IAT, a Licença de Operação da ampliação da atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 2.300 animais (500 já licenciados), a 
ser implantada na Parte” B” do Lote Rural 165 da Gleba 11 - Distrito De 
São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Lurdes Brandão e Vilso Brandão, Sirio Kivel e Tiago Kivel, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Licença de Operação para a atividade de 
Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 2.000 animais, 
implantada no Lote Rural Número 39 Da Gleba 09 - Distrito De Dom 
Armando – Missal – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Vivinei Heck,  Vitor Alfonso Heck e Amirte Ferigollo Heck, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Licença de Operação para a atividade de Sui-
nocultura no Sistema de Terminação destinada a 2.500 animais (1.000 já 
licenciados) implantada no Lote Rural Número 167 da Gleba 11 - Distrito 
De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

Andrigo Jose Cordova da Rosa, torna público que irá requerer ao IAP, a 
Renovação da Licença de Operação para a atividade de Lavagem De 
Veículos Leves E Pesados, Auto Peças, borracharia, Troca De Óleo, Pneus 
e Mecânica Em Geral,  implantada no Lote Urbano 08-4 da Quadra 13, 
Rodovia PR-495BC341 – distrito de São Clemente - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Leandro André Krause torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural 
nº 201-A, do 12° Perímetro, Linha Guavirá, Marechal Cândido Rondon, Paraná.
 

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Rubens Marcos Grunert torna público que recebeu do IAT, Renovação 
de Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada no Lote 
Rural nº 26,  do 21º Perímetro, Linha Wilhens, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 11/01/2027

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT a Licença Prévia para 
o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: CATARATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.201.393/0001-43
Atividade: Loteamento Cataratas
Endereço: Parte do Lote Rural n° 97, da Gleba n° 14, Perímetro Urbano
Município: Palotina – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença de 
Instalação para o empreendimento a seguir especificado:
Empresa: CATARATAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 13.201.393/0001-43
Atividade: Loteamento Cataratas
Endereço: Parte do Lote Rural n° 97, da Gleba n° 14, Perímetro Urbano
Município: Palotina – PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO 
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Claudir Eisen torna público que recebeu do IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para atividade de suinocultura, nº 130599 e 130599-R1, com 
validade até 14/09/2021 instalada no Lote Rural nº 194.A.1, 16º Perímetro, 
Fazenda Britânia no Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

Claudir Eisen torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para atividade de suinocultura instalada no Lote Rural nº 
194.A.1, 16º Perímetro, Fazenda Britânia no Município de Nova Santa 
Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Rodrigo Rafael Rosler torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
Simplificada para atividade de suinocultura a ser implantada no Lote Rural 
n° 12.B, 2º Parte do 33º Perímetro, Fazenda Britânia no Município de Nova 
Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Guido Romeu Schulz torna público que recebeu do IAT, a Renovação da 
Licença de Operação para atividade de suinocultura, nº 187793-R1, com 
validade até 04/08/2026 instalada no Lote Rural nº 5.B, 16º Perímetro, 
Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA

Guido Romeu Schulz torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de 
Licença Simplificada para atividade de suinocultura implantada no Lote Rural nº 
5.B, 16º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Toledo, Estado do Paraná. 

Reunidos na terça-feira (12), 
na sede da Amop, em Cascavel, 
secretários municipais de Educação 
discutiram temas relevantes sobre o 
calendário escolar e o ano letivo de 
2021. A reunião, dividida em duas 
etapas, por conta da necessidade 
de cumprimento de decreto que 
coíbe aglomeração de pessoas, foi 
organizada pelo Departamento 
Pedagógico da AMOP (Associa-
ção dos Municípios do Oeste do 
Paraná), com todos os cuidados e 
protocolos anticovid-19 exigidos. 

O início das aulas, provável, 
deve ser entre 8 e 18 de feve-
reiro. Esse retorno talvez não seja 
presencial, mas sua organização 
deve ocorrer a partir desta data. 
Existe a possibilidade de adoção 
dos modelos presencial, híbrido e 
remoto, dependendo da realidade 
e circunstâncias de cada cidade. Já 
os grupos de estudo em matemá-
tica, história, alfabetização e outros, 
permanecem obedecendo o mesmo 
cronograma original já discutido 
anteriormente pela AMOP. “Os 

secretários decidiram que o semi-
nário de abertura do ano letivo, 
organizado pelo Departamento, 
ocorrerá no mês de março. Neste, 
eles têm a opção de fazer a inscrição 
por município ou por professores 
da rede que participarão. Quanto aos 
demais grupos de estudos, seguem 
a programação e dias já postos no 
plano de trabalho, com início no fim 
de março e término em outubro. Um 
grupo de estudo para gestores tam-
bém foi colocado e discutido no 
grupo e aprovada sua realização. 

Como os assuntos são tantos e 
todos de entendimento urgente por 
todos, este começará a ser desen-
volvido ainda no mês de janeiro. 
Todas as ações serão síncronas ou 

assíncronas. Uma ou outra ação 
será presencial, na medida que for 
possível e necessária”, destacou a 
professora Emma Gnoatto, coor-
denadora pedagógica da Amop.
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