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Marcio e Ila completam a nova equipe de governo
PÁGINA 03

 Mesmo com o excesso de chuva dos últimos dias, que tem causado 
alguns problemas, é muito boa a expectativa com relação à 

produtividade da soja na safra 2020/21. A previsão é de que em 
menos de 30 dias comecem a ser colhidas as primeiras lavouras da 
região. O produtor Pedrinho Tonelli, de Quatro Pontes, acredita que 

pode ser uma das melhores safras dos últimos anos.
PÁGINA 09 

Norberto 
Pinz fala das 
metas para 
o seu quarto 
mandado 
de prefeito
PÁGINA 05

SAFRA BOA 
À VISTA

Acimacar apoia petição pública 
para redução do pedágio no Paraná

PÁGINA 06
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

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

IMAGEM da SEMANA

Alessandra Augusto*

A SENSAÇÃO DE IMPOTÊNCIA NA PANDEMIA

Já se viu em alguma situação 
em que se sentiu impotente? Na 
pandemia, o desemprego ou a des-
crença de que se vai recuperar algo 
que perdeu podem trazer esse sen-
timento. A sensação de impotência 
nasce da ideia de que não podemos 
fazer nada diante de um problema ou 
quando a solução parece não estar 
ao nosso alcance. São momentos 
em que você se sente perdido, frus-
trado e desmotivado. A impotência 
traz a desesperança.

Desde pequenos, somos estimu-
lados a estar na frente e a vencer. Na 
adolescência, somos incentivados a 
estar à frente no conhecimento e nas 
atitudes sociais. Na fase adulta, no 
trabalho, somos motivados a estar 
sempre ganhando. Indivíduos que 
não lidam bem com o ‘não’ e com o 
perder, acabam se frustrando. Deve-
mos ressaltar que, muitas vezes, 
não temos o controle das situações. 

 O prefeito de Marechal Cândido 
Rondon, Marcio Rauber, terminou de 
compor esta semana a nova equipe 
de governo para a gestão 2021-24. Ao 
lado do vice-prefeito Ilário Hofstaetter, 
ele anunciou os três últimos nomes da 
equipe, justamente três mulheres. 

Marcia Veit e a primeira-dama Josiane 
Laborde Rauber já eram secretárias no 
governo passado e retornam agora. A 
novidade ficou na Educação, setor para 
o qual foi confirmada a professora de 
carreira Andreia Bach. 

Três pastas ainda ficaram sem titulares, 
mas o prefeito adiantou que a princípio 
não tem intenção de nomear ninguém. 
Desta forma a equipe está formada.

De forma geral é possível concluir que 
é uma equipe renovada, apesar de alguns 
nomes permanecerem os mesmos. Mas, 
independente disto, renovam-se os desa-
fios, pois reza a lenda que historicamente 
o segundo mandato sempre é mais difícil 
do que o primeiro. Marcio parece estar 
disposto a provar o contrário.

A característica dada até aqui no 
grupo de primeiro escalão que convidou 
para trabalhar no governo dá mostras 
de que o prefeito procurou cercar-se de 
pessoas de sua inteira confiança. Man-
teve nomes estratégicos tecnicamente, 
como a secretária de Saúde, Marciane 
Specht, o secretário de Fazenda, Carmelo 
Daronch, e o procurador geral Douglas 
Gauer. Trouxe de volta secretários que se 
saíram bem no primeiro mandato, como 
Adriano Backes (Agricultura), Jeferson 
Dahmer (Viação), Coronel Welyngton (Mobi-
lidade Urbana), Josiane Laborde Rauber 
(Assistência Social), Marcia Veit (Cultura) 
e Diogo Schneider (Esporte). Oxigenou 
com sangue novo setores como o Saae 
(Gerson Silva), a Indústria e Comércio 
(Portinho), Educação (Andreia Bach) e 
Planejamento (Alisson Ostjen).

Aliás, o novo secretário de Planejamento, 
Alisson Ostjen, causou uma repercussão 
muito positiva internamente e também na 
cidade. Muitas pessoas destacaram o seu 
comprometimento e competência, já demons-
trados quando passou pela secretaria há 
alguns meses, na condição de diretor.

 À nova equipe, os votos de que o 
trabalho seja produtivo e de resultados 
para atender as necessidades dos cida-
dãos de Marechal Cândido Rondon, que 
recolhem seus impostos e espera do 
Poder Público nada além do que uma 
gestão com efetividade, economicidade, 
transparência e moralidade. 

Alessandra Augusto é formada em Psicologia, 
Palestrante, Pós-Graduada em Terapia Sistê-
mica e Pós-Graduanda em Terapia Cognitiva 
Comportamental e em Neuropsicopedagogia. 

l

Precisamos aprender a lidar com esse 
‘não’ que a vida nos dá.

Essa sensação pode se transfor-
mar em aprendizado quando se aceita 
que não vai ganhar sempre e que nem 
sempre vai ter soluções para algumas 
situações. É preciso conhecer os limites 
e entender que somos indivíduos limi-
tados. Todos nós temos competências 
e limitações. Aceitando isso, transfor-
mamos o sentimento de impotência 
e inabilidade em aprendizado.

O impotente vai se apagando aos 
poucos. Então, a família e os amigos 
precisam estar atentos a esse discurso 
de desânimo ou até mesmo suicida. Algu-
mas frases ditas são clássicas, como ‘a 
minha vida não tem jeito’, ‘não gostaria 
mais de estar aqui’, ‘não vejo saída’.”

Ao procurar tratamento psicológico, 
o indivíduo vai conhecer seus limites e 
saber lidar com as emoções, desenvol-
vendo habilidade emocional. É preciso 
explicar que não teremos soluções para 

tudo, pois nem tudo tem solução. Por 
exemplo, há coisas que fogem do nosso 
controle. O profissional vai desenvolver 
o conceito de resiliência, onde se é 
levado a um estresse máximo, e volta 
a forma inicial. O que essa situação 
tem de positivo? Sempre tem alguma 
coisa que podemos fazer, seja ela 
reversível ou irreversível.

A vida é feita de tentativas, acer-
tos e erros. É assim que aprendemos. 
Somos fruto de nossas experiências. 
Nem sempre teremos sucesso. Em 
uma vida em que não houvesse erros 
e fracassos, onde estaria o apren-
dizado? Lembre-se: o que estamos 
vivendo é uma fase, busque ajuda 
psicológica e você vai aprender a 
lidar com as frustrações e acreditar 
que as coisas vão melhorar. 

Equipe 
renovada

A secretária 
de Saúde de 
Marechal 
Rondon, 
Marciane 
Specht, esteve 
no domingo (24) 
na 20° Regional 
de Saúde de 
Toledo, onde o 
secretário de 
Saúde do Estado, 
Beto Preto, 
participou da 
entrega de mais 
doses da vacina 
contra a Covid-
19. Marechal 
Rondon recebeu 
mais 350 doses 
de vacina, que 
se somam às 580 
já recebidas na 
semana passada. 

ASSESSORIA
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A PRINCÍPIO NÃO HAVERÁ NOMEAÇÕES PARA AS SECRETARIAS DE GOVERNO, GABINETE E PROEMÜ

Com posse de mais três 
secretários, Marcio e Ila 
completam equipe de governo Câmaras voltam

O recesso legislativo chega ao final e a partir da próxima semana 
as câmaras de vereadores de toda a região retomam seus trabalhos 
regulares. As câmaras de Quatro Pontes, Marechal Rondon e Entre 
Rios do Oeste têm suas primeiras sessões ordinárias de 2021 marcadas 
para às 18h de segunda-feira (1). Da mesma forma a Câmara de Nova 
Santa Rosa, porém com início às 18h30. Já as câmaras de Pato Bragado 
e Mercedes voltam só depois do Carnaval, no dia 17, às 18h e 18h30, 
respectivamente.

Segundo escalão
Completada a equipe de frente, ou seja, de primeiro escalão, a partir 
de fevereiro devem começar as nomeações de cargos de segundo e 
terceiro escalão da Prefeitura de Rondon. Mas isso deve acontecer só 
depois que for aprovado em definitivo na Câmara, a reestruturação 
de algumas questões relacionadas à reestruturação organizacional 
dos ocupantes de direção, chefia e assessoramento na administração, 
bem como de adequação de salários. Tem muita gente apreensiva, 
esperando uma oportunidade. 

Valdirzinho e Dante
A decisão do prefeito Marcio Rauber em não nomear secretários 
nas pastas de Governo e Gabinete, deixou de fora do primeiro dos 
políticos antigos da cidade que formavam a equipe na primeira gestão 
de Marcio e Ila: os ex-vereadores Valdir Sachser e Dante Tonezer. No 
pronunciamento feito durante a posse das três novas secretárias, na 
segunda-feira, o prefeito disse que, se eles quiserem, terão oportunidade 
no segundo escalão. 

Novo pedágio
Os vereadores que integram a bancada do MDB na Câmara de Marechal 
Rondon, Moacir Froehlich, Juca e Padeiro, apresentaram requerimento 
solicitando envio de ofícios aos deputados federais do partido Sérgio 
Souza e Hermes Parcianello, ao Ministério da Infraestrutura e de 
cópia à Acimacar, ao Programa Oeste em Desenvolvimento (POD) e 
à Caciopar, assim como para todos os deputados estaduais e federais 
que integram a Bancada da Frente Parlamentar sobre os Pedágios. 
Os vereadores querem que, ao deliberarem sobre o novo modelo 
de concessão de rodovias do Anel de Integração, estas autoridades 
procurem ampliar as obras a serem realizadas sem onerar os cidadãos 
paranaenses, adotando assim a modelagem que permita a adoção 
de tarifas mais baixas do que as atuais.

Novo pedágio II
O novo modelo apresentado pelo governo federal prevê a diferenciação 
de até 40% no valor das tarifas, entre pista simples e dupla, mas somente 
mediante a conclusão das obras de duplicação. O critério adotado de 
leilão, o híbrido, não envolve cobrança de valor de outorga. O novo 
modelo, que abrange um projeto de 30 anos, prevê investimento de 
R$ 42 bilhões. A proposta contempla a extensão de 3.327 km de malha 
rodoviária, seis lotes de concessão, além de dez contornos urbanos. 
O processo de modelagem já está concluído, mas pode sofrer ajustes 
de acordo com proposições da sociedade. As audiências públicas 
começam na semana que vem.

Greve
O anúncio do Governo do Paraná que pretende retomar as aulas 
presenciais na rede pública estadual a partir de 18 de fevereiro gerou 
da APP Sindicato. Em assembleia no final de semana, a entidade 
aprovou greve geral justamente a partir da data prevista para o retorno. 
A classe reclama da falta de diálogo e afirma que não há segurança 
para o retorno das aulas presenciais. 

Boca Aberta
O deputado federal paranaense Emerson Petriv (Pros), o Boca Aberta, 
esteve na terça-feira (26) no Centro de Reintegração Social de 
Londrina e se apresentou para cumprir 17 dias de prisão em 
regime semiaberto. Ele terá que passar as noites em uma sala 
separada dos demais detentos. A condenação foi imposta a ele 
por perturbação de sossego de funcionários de uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), episódio ocorrido em 2017, quando 
ainda era vereador em Londrina.

Aliança pelo Brasil
O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que ainda trabalha 
para criar o seu próprio partido, o Aliança pelo Brasil, apesar do 
pouco tempo para cumprir as exigências legais. A criação da legenda 
é discutida desde novembro de 2019, quando ele deixou o PSL. O 
presidente, contudo, frisou que, caso o Aliança “não decole” até março, 
ele buscará um outro partido. O mais provável é que seja o Patriotas. 

 Esta semana o prefeito de 
Marechal Cândido Rondon, Marcio 
Rauber, na presença do vice-prefeito 
Ilário Hofstaetter, o Ila, anunciou 
mais três secretárias municipais para 
compor a equipe de governo da 
gestão 2021-24. Foram preenchidos 
os cargos nas secretarias de Assis-
tência Social, Cultura e Educação. 

A Secretaria de Assistência Social 
terá o retorno de Josiane Laborde 
Rauber. Ela que já comandou a 
pasta na gestão passada (2017-
2020) e já vinha trabalhando desde 
a semana passada. 

A Secretaria de Cultura, em 
2021, voltará a ser comandada 
por Márcia Veit, que também já 
ocupou o cargo durante a gestão 
2017-2020. Ela foi anunciada hoje e 
será nomeada na próxima semana. 
A partir de 2022 um novo nome 
deverá ser anunciado, já que Márcia, 
por questões pessoais, aceitou o 
convite apenas para mais um ano 
estar à frente da secretaria.

A novidade ficou por conta da 
Secretaria de Educação. Andreia 
Jaqueline Bach passará a coman-
dar a secretaria. Ela que integra 
a rede municipal de ensino ron-
donense desde 1999. Também 
é professora da rede estadual. 
Foi anunciada hoje, porém, sua 
nomeação depende da resposta 
a um protocolo encaminhado ao 

Governo do Estado, que solicita a 
cessão da servidora ao município.

As Secretarias de Gabinete e 
Governo serão comandadas, num 
primeiro momento, pelo prefeito 
Marcio Rauber e pelo vice-prefeito 
Ilário Hofstaetter, respectivamente. 

O prefeito anunciou também 
que quem responderá pela Proem 
(Fundação Promotora de Even-
tos de Marechal Rondon) será 
o secretário de Administração, 
Anderson Loffi, ou seja, ele acu-
mulará as duas funções.

REESTRUTURAÇÃO
Por outro lado, a Prefeitura 

encaminhou esta semana para a 
Câmara, dois projetos de lei que 
dispõem sobre a reestruturação 
organizacional dos ocupantes de 
direção, chefia e assessoramento na 

 Marcia Veit (Cultura), Josiane Laborde Rauber 
(Assistência Social) e Andreia Bach (Educação) 

ASSESSORIA

Ü

Novo secretariado
Administração: Anderson Loffi 
Agricultura e Política Ambiental: Adriano Backes
Assistência Social: Josiane Laborde Rauber
Coordenação e Planejamento: Alisson Ostjen
Cultura: Marcia Veit
Educação: Andreia Bach
Esporte e Lazer: Diogo Schneider (Bolha)
Fazenda: Carmelo Daronch
Indústria, Comércio e Turismo: Valdir Port (Portinho)
Mobilidade Urbana: Welynton Alves da Rosa
Procuradoria Geral: Douglas Gauer
Saae: Gerson da Silva
Saúde: Marciane Specht 
Viação e Serviços Públicos: Jeferson Dahmer 

administração direta do município, 
e que fixa o piso salarial dos cargos 
de Agente Comunitário de Saúde 
e Agente de Combate a Endemias.

Os projetos foram baixados para 
as Comissões de Justiça e Redação 
e Finanças e Orçamento, e por se 
tratar de matérias que tramitam 
em regime de urgência.  

Paleta volta a assumir cadeira 
na Câmara de Marechal Rondon

 Em solenidade realizada no 
plenário da Câmara de Marechal 
Cândido Rondon, na manhã da 
última segunda-feira (25), foi 
empossado como vereador o 
suplente Valdecir Schons (Paleta), 
na vaga deixada pelo vereador 
Valdir Port (Portinho), que assu-
miu a Secretaria de Indústria 
Comércio e Turismo.

O ato de posse foi dirigido pelo 
presidente da Câmara, Pedro Rauber, 
e contou ainda com a presença dos 
vereadores Rafael Cristiano Heinrich 
(Vice-Presidente), Sargento Dionir 
(1° secretário), Iloir Padeiro (2º secre-
tário), Claudio Kohler (Claudinho), 
Arion Augusto Nardello Nasihgil, 
Cristiano Metzner (Suko), Moacir 
Luiz Froehlich, Dorivaldo Kist (Neco) 
e João Eduardo (Juca).

Nas eleições de 2020 Paleta 
concorreu pelo PL e recebeu 493 
votos, ficando na primeira suplência, 

sendo que com a posse de hoje, 
inicia seu segundo mandato de 
vereador, já que em 2019 também 
assumiu como suplente na vaga 

do Vereador Nilson Hachmann.
Paleta também fará parte da 

Comissão de Justiça e Redação, na 
qual vai ocupar o cargo de relator.

Paleta assina o ato de posseÜ
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O PREFEITO DE NOVA SANTA 
ROSA ENTRA PARA SEU 
QUARTO MANDADO À FRENTE 
DO EXECUTIVO 

m feito para poucos. Em 2020 Norberto Pinz (MDB) foi reeleito para o seu quarto mandato à frente 
do executivo de Nova Santa Rosa. Obteve 53,10% dos votos (3.050 votos no total). As outras gestões 
foram em 2005/2008, 2009/2012/ e 2017/2020.

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste foi até a Joia do Oeste para falar com Pinz e seu 
vice-prefeito Noedi Hardt (MDB). Ele avaliou o resultado das eleições e falou da expectativa com 
relação ao mandato que se inicia.

“O foco é trabalhar em prol do 
desenvolvimento do município e 
para o bem-estar da população” 

n TRIBUNA DO OESTE - Como o Senhor avaliou o resul-
tado da eleição? Era o que vocês esperavam?

NORBERTO PINZ - Sim. Trabalhamos com muita 
garra. Todo nosso grupo se empenhou muito. A vitória 
era o resultado esperado. Temos muito a agradecer a 
população que confiou mais uma vez em nós. Sempre 
fomos muito transparentes e honestos. É o resultado 
de uma gestão bem feita nos quatro anos anteriores. 
Estamos dando sequência ao trabalho que vinha sendo 
realizado, inclusive, com muitas obras.  Temos muitas 
em andamento e outras já licitadas, como quatro qui-
lômetros de asfalto, em parceria com a Itaipu Binacio-
nal, construção de um novo posto de saúde, barracão 
industrial, estamos com a licitação para a sede do CRAS, 
entre outros. Estamos com muita garra e vontade para 
trabalhar pelo município.

n O que muda em relação à gestão 2017/2020? 
Nos primeiros 100 dias faremos alguns ajustes na 

equipe. Enquanto isso as obras e ações terão continui-
dade. Nada vai parar. O objetivo é fazer um mandato 
melhor do que todos os demais. Vamos nos esforçar 
muito para isso.

n O Senhor está pela quarta vez à frente do município. 
Qual o sentimento de governar Nova Santa Rosa em 
quatro gestões públicas? 

Fui vereador em duas legislaturas 
e agora estou no meu quarto 

mandato como prefeito. Isso 
tudo foi muito importante 

para adquirir sempre mais 
experiência quanto à 
gestão pública. O foco 
é trabalhar em prol do 

desenvolvimento do município e para o bem-estar da 
população, ou seja, fazer o melhor por Nova Santa Rosa. 
Temos muito ainda a ser feito, mas volto a dizer, estamos 
com muita vontade de trabalhar. Temos importantes 
parceiros nos governos estadual e federal e Itaipu Bina-
cional, e isso é muito importante para buscar novos 
investimentos para o município.

n Aqueles que são contra a reeleição, dizem que o 
segundo mandato geralmente é pior do que o primeiro. 
O que o Norberto pretende fazer para contradizer isto?

Em 2005, no primeiro ano do meu primeiro man-
dato, o orçamento do município era de R$ 6,8 
milhões. Em 2012 já era R$ 12 milhões, graças 
ao nosso trabalho. Já mostrei que a reeleição 
pode ser salutar. A experiência e o comprome-
timento com a população são muito benéficos. 
A reeleição sempre é interessante, desde que 
o gestor seja correto e comprometido. Nas 
cooperativas vemos que a reeleição é muito 
interessante, por isso sempre acontece. 
Já mostrei que sempre fazemos mais por 
Nova Santa Rosa e nesta gestão não será 
diferente. Em 2012, quando perdemos 
a eleição, as obras não tiveram conti-
nuidade. Não houve nenhuma parceria 
com a Itaipu e isso foi prejudicial para 
o município. A reeleição é benéfica, 
pois vamos dar continuidade a todas 
as ações e implementar novas. 

n Quais as prioridades do novo governo?
Temos muitas obras. Vamos priorizar os asfalta-

mentos, as pavimentações com pedras irregulares e o 
atendimento aos mais necessitados, não esquecendo, é 
claro, das empresas, indústrias e do agronegócio. Pre-
cisamos de um novo parque industrial. Vamos ampliar 
as escolas em Planalto do Oeste e Alto Santa Fé, entre 
outros. Será um governo para todos. 

n Qual o papel do vice no seu governo?
O Noedi é um excelente profissional. Faz um exce-

lente trabalho na Secretaria de Saúde. A qualquer 
momento do dia está disponível para atender 
às demandas. É um excelente parceiro de 
governo. Sempre estamos juntos para tomar 
as decisões. O objetivo é sempre o compro-
metimento com a população. 

n E qual o critério para a escolha dos secretários?
A maioria dos secretários continua, mas 

gradativamente pode haver trocas. Vamos avaliar 
com carinho e depois dos 100 primeiros dias 

deste governo, tomar as decisões necessárias. 
O secretário deve ser uma pessoa comprometida 
com a população e com a gestão municipal. Deve 
se doar para o cargo no qual foi nomeado.

n Como foi o impacto da pandemia na economia 
do município de Nova Santa Rosa. A arrecadação 
foi afetada? Haverá algum prejuízo no projeto 
administrativo?

Sim. O Governo do Estado anunciou diminuição na 
receita. Com isso, consequentemente, os municípios 
também irão deixar de receber. Mas vamos trabalhar 
para amenizar este impacto.

n Qual a expectativa na relação com o Poder Legislativo?
Esperamos que os vereadores sejam parceiros, 

assim como nas demais legislaturas sempre foram. Os 
vereadores novos também querem que o município 
cresça. Divergências podem acontecer, mas sempre 
pude contar com os edis durante os meus mandatos. 
Nesta gestão não será diferente. 

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

Não. Na eleição passada perdemos 7 deputados em 
nossa região. Muitos candidatos receberam votos em 
Nova Santa rosa, porém, nunca fizeram nada pelo 
município. A população deve levar isso em consi-
deração. Precisamos pensar naqueles que trazem 
benefícios para os municípios do oeste, através de 
suas emendas parlamentares.  

 Norberto Pinz 
inicia sua 4ª 

gestão no 
executivo

Ü

ÜNoedi Max Hard, 
vice-prefeito
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 ENTIDADE DEFENDE O MENOR PREÇO NO MODELO DE CONCESSÃO DAS RODOVIAS PARANAENSES, O QUE POSSIBILITARÁ REDUÇÃO NO VALOR DA TARIFA DE 
PEDÁGIO NO ESTADO 

Ü

Acimacar apoia petição pública 
para redução do pedágio no Paraná

 A Acinsar (Associação 
Comercial e Empresarial de 
Nova Santa Rosa) realiza neste 
início de ano a promoção deno-
minada de “Liquida Liquida-
ção”.  Este ano, no intuito de 
valorizar o comércio local, a 
campanha é aberta a todos 
os segmentos do comércio e 
a adesão é gratuita.

Para confirmar a participação 
um representante da empresa 
deverá entrar em contato com 
a Acinsar até esta sexta-feira, 

dia 29 de janeiro, através do 
WhatsApp (45) 99933-6373, ou 
através do fone (45) 3253-1304.

Após a confirmação a 
empresa deverá ser decorada 
com balões nas cores do cartaz, 
que são laranja, verde, azul, 
rosa ou branco. 

O presidente da Acinsar, 
Gilberto Klais, o Giba, reforça 
para que as empresas procu-
rem a entidade para aderirem 
a campanha. “Não fiquem de 
fora dessa. Participem”. 

A Associação Comercial e Empre-
sarial de Marechal Cândido Rondon 
(Acimacar), entidade representativa 
da classe empresarial rondonense, 
manifestou nesta semana apoio 
a Petição Pública pela redução 
do valor do pedágio no Paraná, 
lançada pelo Programa Oeste em 
Desenvolvimento (POD).

O presidente da Acimacar, 
Ricardo Luiz Leites de Oliveira, enfa-
tiza que a entidade rondonense, 
assim como o POD e a Coordena-
doria das Associações Comerciais 
e Empresariais do Oeste do Paraná 
(Caciopar), defende o menor preço 
na concessão das rodovias parana-
enses, o que possibilitará a redução 
de pelo menos 50% do valor da 
tarifa de pedágio no Estado.

“O custo do transporte de tudo que 
é produzido no Oeste do Paraná é 
um dos mais altos do Brasil. Se nós 
não trabalharmos junto a outras 
entidades de classe para uma redu-
ção nos valores dos pedágios, o 
setor produtivo e a população serão 
penalizados”, afirma Leites.

A Petição Pública é a ferra-
menta utilizada para que a popu-
lação e o setor produtivo possam 
ser ouvidos e que o menor preço 
prevaleça, além de assegurar outras 
garantias para que a região Oeste 
siga em desenvolvimento e espe-
cialmente com condições plenas 
de competitividade. “Tudo que 
é produzido no Oeste e enviado 
para outros estados brasileiros e 
para outros países, especialmente 
na área do agronegócio, tem uma 

carga muito alta no setor logís-
tico. Se não conseguirmos reduzir 
estes valores, torna-se cada vez 
mais inviável esse processo de 
produção e venda”, esclarece o 
presidente da Acimacar.

Leites clama para que os associa-
dos da entidade, demais empresários 
e toda a comunidade apoiem o Pro-
grama Oeste em Desenvolvimento 
por meio da Petição Pública, a fim 
de que o modelo de renovação dos 
contratos de pedágio das rodovias 
paranaenses preze pelo menor 
preço possível do pedágio e não 
pela maior outorga. “Este será um 
contrato de 30 anos, então se nós 
demonstrarmos apoio e conquis-
tarmos algo que venha em bene-
fício da cadeia produtiva, teremos 
isso estabelecido por 30 anos. Caso 
contrário, iremos pagar este preço 
pelo mesmo período”, alerta Leites.

 
OUTORGA ONEROSA

De acordo com o presidente 
do Programa Oeste em Desen-
volvimento, Rainer Zielasko, a 
entidade não concorda com a 
chamada outorga onerosa, seja 
parcial ou total, aos participantes 
da licitação, pois isso representa 
um tributo disfarçado ou um ágio 
e seu valor será automaticamente 
repassado aos usuários das rodovias 
no preço das tarifas de pedágio. A 
outorga é aplicada quando o poder 
público entrega uma obra acabada 
para uma concessionária explorar 
e realizar a sua manutenção.

O esforço, segundo ele, é por 

não ser justo que a população e o 
setor produtivo sejam penalizados 
duplamente pelo governo, com o 
alto valor do pedágio durante duas 
décadas e com um eventual tributo 
disfarçado ou ágio, que recairá para 
o cidadão pagar no preço das tarifas 
em estradas pedagiadas. “Precisamos 
criar uma sinergia na resolução deste 
problema que vai muito além do 
que aparenta e que pode interfe-
rir em nosso desenvolvimento, 
trazendo prejuízos na vida de 
todos e inclusive na economia 
regional”, afirma Zielasko.

 
ASSINE A PETIÇÃO PÚBLICA

Os principais pontos defendidos 
pelo POD são a posição contrária 
ao modelo de outorga onerosa, 

Empresas podem confirmar 
participação na campanha “Liquida 

Liquidação” da Acinsar até sexta

seja parcial ou total, pois isso se 
trata de um tributo disfarçado ou 
ágio; aplicação do maior desconto 
no preço do pedágio, a exemplo 

de outros estados brasileiros; e 
menor degrau tarifário de rea-
juste das tarifas de pedágio após 
a duplicação das rodovias.



O PREFEITO DE MERCEDES FORMALIZOU HUSSEIN COMO REPRESENTANTE OFICIAL DO MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁÜ

Deputado Hussein Bakri garante casas 
populares e R$ 1 milhão para Mercedes
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O Secretário do 
Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo do 
Estado do Paraná, Márcio 
Nunes, esteve em Entre 
Rios do Oeste, há poucos 
dias, realizando visita para 
conhecer o município e 
posteriormente iniciar 
tratativas, no intuito de 
realizar investimentos na 
praia artificial do município, 
fomentando ainda mais o 
turismo em Entre Rios do 
Oeste e região. 

 Evento realizado na Casa da 
Cultura de Mercedes, recentemente, 
marcou a formalização, por parte 
do prefeito de Mercedes, Laerton 
Weber, e o vice Alexandre Graunke, 
do deputado estadual Hussein Bakri, 
líder do governo na Assembleia 
Legislativa do Paraná (ALEP), como 
represente oficial do município junto 
ao Governo do Estado. 

Além da formalização, o chefe 
de gabinete Marcelo Schlenert e 
o assessor do Deputado Luciano 
Scherer, ouviram as reivindicações 
do município e garantiram recur-
sos da ordem de R$ 1 milhão para 
recape asfáltico no município e uma 
quadra sintética (Futebol Society) 
– a praça esportiva com recursos 
do Deputado Federal Sandro Alex.

Laerton Weber ainda reivindicou 

junto ao chefe de gabinete de Hus-
sein a construção de casas popu-
lares no município, demanda que 
o deputado se comprometeu em 
apoiar a causa e buscar os recursos 
para a construção das moradias. 

Em contrapartida, o mandatário 
municipal se comprometeu em via-
bilizar uma área para a edificação 
das moradias.

Além do prefeito, vice e repre-
sentantes do depurado, estiveram 
presentes na reunião os vereadores 
de situação, secretários municipais e 
outras lideranças políticas de Mercedes.

Chefe de Gabinete de Hussein 
Bakri, afirmou que o prefeito de 
Mercedes tem portas abertas com 
o Governo do Estado do Paraná e 
com o deputado, principalmente 
com está formalização.

Audiência Pública 
do Plano Diretor 
acontece nesta 
quinta-feira em 

Nova Santa Rosa 

 Com o intuito de discutir sobre 
o controle populacional de cães e 
gatos e a prevenção de zoonoses, 
reunião foi promovida na Prefeitura 
de Quatro Pontes. Ela foi proposta 
pelo grupo Amigos Quatro Patas 
ao prefeito em exercício, Tiago 
Hansel, com o intuito de sugerir 

a criação de projeto de lei para a 
castração de animais de rua e de 
animais de famílias que não têm 
condições de arcar com os custos 
de uma castração particular.

Conforme o grupo independente, 
o Governo do Estado do Paraná 
tem o Programa Permanente de 

Esterilização de Cães e Gatos, que 
é uma iniciativa inédita no país e foi 
implementada pela Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo (Sedest). O 
programa de castração é um dos 
eixos do Sistema de Saúde Única que 
trata da saúde do homem, do animal 

e da sustentabilidade ambiental num 
único contexto. A iniciativa visa, ainda, 
conscientizar a população sobre a 
importância da castração na saúde dos 
animais, prevenindo doenças como 
câncer e o abandono decorrente 
de ninhadas indesejadas, além de 
orientar sobre tutela responsável. 

Controle populacional de cães e gatos 
é pauta de reunião em Quatro Pontes

 Será realizada a partir 
das 14h desta quinta-feira 
(28) na Câmara de Verea-
dores de Nova Santa Rosa 
uma audiência pública do 

Plano Diretor do município. 
Na ocasião serão tratados 
vários temas, entre eles o 

perímetro urbano e demais 
alterações do plano diretor. 
Todos os interessados estão 

convidados a participar, 
seguindo as medidas de 

segurança contra a COVID-
19: uso de máscara, distan-

ciamento e higienização 
com álcool gel. 
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A COOPERATIVA TAMBÉM CHEGOU A 60 MIL ASSOCIADOS E R$ 2 BILHÕES EM ATIVOSÜ

Sicredi Aliança PR/SP entrega 
R$ 31 milhões em resultado

O ano de 2020 foi bastante atí-
pico e mostrou, sem sombra de 
dúvidas, o quanto estar junto mesmo 
que não tão fisicamente é importante. 
Neste contexto, a Sicredi Aliança PR/
SP chegou a um momento histórico: 
atingiu R$31 milhões em resultado, 
chegou a 60 mil associados e R$ 
2 bilhões em ativos, o que mostra 
que apesar do momento atípico, os 
associados têm a cooperativa como 
seu ponto de apoio.

“Esse é o nosso papel, estar 
junto do associado em todos os 
momentos. 2020 foi um ano que 
começou com muitos questio-
namentos e nos perguntamos 
como seria passar por isso tudo 
e ainda não acabou. Rapidamente 
buscamos a forma mais segura de 
atender ao associado, adotamos 
medidas de prevenção, buscamos 
alternativas de contribuir com a vida 
financeira daqueles que confiam 
na Sicredi Aliança PR/SP. Confiança 
é o ponto chave e resume tudo o 
que vivemos no período. Nossa 

equipe de colaboradores cresceu 
para dar ainda mais suporte nas 
agências, aumentamos nossa área 
de atuação para que mais pessoas 
possam participar de uma instituição 
financeira colaborativa. O resultado 
foi muito bom e poder entregar esse 
resultado aos associados confirma que 
estamos no caminho correto. Fica o 
agradecimento aos conselhos fiscal e 
de administração, diretoria, associados 
e colaboradores que vestiram a camisa 
junto com a gente”, considerou o Presi-
dente do Conselho de Administração, 
Adolfo Rudolfo Freitag.

O Diretor Executivo, Fernando 
Barros Fenner, ressalta que a pro-
ximidade com o associado e os 
números obtidos reforçam o com-
promisso da cooperativa com seu 
quadro social e com as regiões onde 
está inserida. “Finalizamos o ano 
de 2020 com 61.982 associados, 
representando um crescimento de 
17% com relação a 2019, em ati-
vos chegamos a importante marca 
de R$2 bilhões, um crescimento 

expressivo de 56% comparado ao 
ano anterior, fechamos o Patrimônio 
Líquido em R$207 milhões, repre-
sentando 19% de crescimento e 
entregamos um resultado histórico 

de R$31 milhões, representando 
uma variação positiva de 21%. Tudo 
isso mostra que alcançamos soli-
dez e confiança. Quanto mais o 
associado participa da cooperativa 

maior serão os ganhos em conjunto. 
Quanto maior for o nosso resultado 
mais o associado também recebe, 
fomentando o que chamamos de 
círculo virtuoso”, disse.

Gilson Metz, Diretor de Negócios; Adolfo Freitag, Presidente do Conselho de Administração; 
Fernando Barros Fenner, Diretor Executivo e Roberto Bernardi, Diretor de Operações
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PRIMEIRAS LAVOURAS DE SOJA 
PODEM SER COLHIDAS EM POUCO 

MENOS DE UM MÊS NA REGIÃO 

EXCESSO DE CHUVA 
TEM CAUSADO 
ALGUNS PROBLEMAS, 
PORÉM, EXPECTATIVA 
É BOA COM RELAÇÃO 
À PRODUTIVIDADE

Conforme o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento, o Paraná deve colher 24,3 milhões de toneladas 
de grãos na safra de verão de 2020/2021.

O volume, se confirmado ao final da safra, representaria uma queda de 2% na 
colheita em relação ao mesmo período do ano anterior, quando a produção de 
grãos no estado bateu recorde.

Produtores da região Oeste estão otimistas com relação à produtividade. A 
reportagem do jornal Tribuna do Oeste ouviu engenheiro agrônomo e um agricultor, 
que falaram da expectativa.       

l Otimismo
O agricultor de Quatro Pontes, Pedrinho Tonelli, mencionou que 

devido ao atraso no plantio e falta de umidade, a expectativa para a 
safra de verão não era muito boa. As previsões, segundo ele, tam-
bém indicavam pouca chuva. No entanto, esse quadro se inverteu. 
“Todos plantaram e as previsões de falta de chuva não se confirma-
ram. Ao contrário, houve chuva em excesso. A expectativa de safra 
é muito boa, podendo ser uma das melhores dos últimos anos. As 
plantas estão muito bonitas”, apontou. 

l Expectativa de produção
Apesar de todos estes fatores, segundo o engenheiro agrônomo, as 

previsões de produção ainda são boas. “Estima-se que seja igual à safra 
2019/2020, que foi em média 150 sacas por alqueire. Porém, alguns 
fatores ainda podem alterar este número até a colheita. Os produtores 
devem ficar atentos e vistoriar as lavouras periodicamente. Todos estão 
otimistas para mais uma boa safra”, finalizou. 

Pedrinho Tonelli, agricultor de Quatro Pontes: “estamos otimistas 
com relação à produção e ao preço pago pela saca”

Cristiano da Cunha, engenheiro agrônomo da Agrícola 
Horizonte: “a expectativa é de uma boa safra”

l Início da colheita
Conforme o engenheiro agrônomo da Agrícola 

Horizonte, Cristiano da Cunha, a colheita deve iniciar 
entre os dias 20 a 25 de fevereiro, nas áreas cujas 
variedades plantadas são mais precoces.

Questionado sobre quanto tempo ainda é 
necessário que haja chuvas regulares para que as 
plantas se desenvolvam de forma satisfatória, ele 
afirma que levando em consideração que houve um 
período de plantio de 30 dias (18 de outubro até 15 
de novembro), ainda é necessário mais 40 dias para 
que todas as lavouras estejam formadas. “As primeiras 
áreas, com mais 15 dias, estão garantidas”, afirmou.

l Excesso de chuva
No mês de janeiro o volume 

de chuva esta muito acima da 
média. Cristiano destacou os 
problemas que o excesso de 
umidade pode ocasionar. “Além do 
excesso de água, outro problema 
é a falta de luminosidade. Temos 
uma luminosidade difusa, que não 
possui a incidência direta dos raios 
solares na planta, proporcionada 
pelos dias nublados, e isso 
desfavorece a cultura da soja em 
função do baixo aproveitamento 
de luz. Isso, aliado ao excesso de 
chuva, traz alguns problemas de 
doenças fúngicas, que causam 
a desfolha da soja. A falta de 
folhas faz com que diminua 
a fotossíntese, causando um 
enchimento de grãos dificultado 
e um abortamento de vagens, 
principalmente às que estão  
mais na parte de baixo das 
plantas”, apontou.

l Outras doenças
O engenheiro agrônomo está diariamente 

vistoriando lavouras na região. Cunha ressalta que 
a safra 2020/2021 está sendo “um pouco mais 
tranquila” com relação ao ataque de percevejos, 
porém, algumas outras pragas estão surgindo, 
como o aumento da lagarta Spodoptera. “Com 
relação às doenças, temos um problema mais 
acentuado de mancha-alvo, que também aparecia 
em outros anos, porém, com uma incidência mais 
baixa e não causava grandes prejuízos. Este ano, 
o excesso de umidade acentuou este problema”, 
enfatizou o agrônomo. 

l Altura das plantas
Quando se observa as lavouras, outro fato que chama a atenção 

é a altura das plantas de soja. Cristiano enfatiza que nesta safra o 
tamanho das plantas está muito além, se comparado aos outros anos. 
“Isso aconteceu, pois a maioria das variedades estava prevista para 
ser plantada no início de setembro. Não foi possível realizar o plantio 
na data prevista em virtude da seca. Só foi possível jogar as sementes 
na terra cerca de 50 dias depois do previsto. Isso deixou algumas 
variedades fora de época. Isso, aliado a grande disponibilidade de água, 
fez com que as plantas tivessem um crescimento exagerado. Isso não 
é bom para a cultura, em função das plantas apresentarem problemas 
de acamamento, pelo excesso de tamanho. Também não há entrada de 
luz solar, na parte baixa da planta, e a planta gasta energia para crescer, 
enquanto ela poderia estar utilizando este potencial para o enchimento 
de grãos”, apontou.

l Atenção
Tonelli também alertou que é 

necessário ficar atento na condução 
da lavoura, principalmente pelo excesso 
de chuva que pode ocasionar doenças 
diversas. “Precisamos vistoriar as 
lavouras com frequência. A aplicação 
de fungicida é muito importante, 
especialmente para evitar a ferrugem. 
Um acompanhamento técnico também é 
de fundamental importância”, salientou.

l Preço
Sobre o preço pago pela 

saca, Pedrinho menciona que 
está muito bom. Ele espera que 
os valores permaneçam até a 
safra. “Nesta semana estava em 
torno de R$ 154,00, a saca. É um 
preço muito bom. Esperamos 
que continue assim”, enalteceu.

Ü
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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.

Olhe para o futuro e tenha muita consciência do 
que está plantando, ariano. Essa é uma semana 
especialmente delicada para você. Dê passos 
bem lentos, porém firmes e consistentes. Saiba 
valorizar mais o que já conquistou antes de 
seguir em frente em busca de novas e incertas 
aventuras. Siga num ritmo mais lento e peça 
ajuda se precisar.
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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
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.

Momento favorável para a vida profissional, 
virginiano. Organize sua agenda de forma a ter 
tempo para você, a casa e a família também. 
O prazer será importante o ano todo e é bom 
ir criando esse espaço na rotina desde já. 
Divulgações, estudos e comunicação estão 
bastante favorecidos, especialmente no que 
for ligado ao trabalho.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Variedades10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
28 de janeiro de 2021 
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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
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.

Aproveite a quantidade de ideias que tendem 
a surgir em sua mente, pisciano. Sente, 
converse, anote. Inspire-se e inspire, olhe 
para dentro, defina seus planos e metas, e vá 
em frente. Você pode realizar muitos sonhos 
nos próximos meses. Amigos podem ajudar, 
assim como pessoas com quem você convive. 
Autoconhecimento favorecido.
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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
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 momento para caminhar com mais 
inspiração e suavidade, taurino. A vida está 
pedindo certeza dos passos e um ritmo mais 
lento. Mas você pode sentir ansiedade, pressa, 
vontade de jogar tudo pro alto em alguns 
momentos. Lembre-se de respirar fundo o 
tempo todo, buscar prazer no cotidiano e 
cuidar também de sua saúde.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Hora de colher resultados, geminiano. E tocar 
sua vida de forma otimista e consciente, sabendo 
que muita coisa boa espera por você no futuro. 
Mas controle sua ansiedade, não conte tudo para 
todo mundo e busque atividades que ajudem 
a relaxar e espairecer. Estudos e comunicação 
em geral estão favorecidos. Planejamento 
financeiro também.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento favorável ao diálogo e a definição 
de projetos comuns, leonino. O que for feito 
em dupla ou equipe tende a ter resultados 
melhores e mais concretos. Sua rotina pode ir 
se organizando aos poucos e oportunidades 
profissionais interessantes podem surgir. É um 
momento mais movimentado em seu trabalho 
e rotina. Lembre-se de cuidar da saúde.
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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
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 ótimo momento para você avaliar melhor 
as relações, canceriano, e fazer planos para 
o futuro. Relações podem ganhar estrutura 
e consistência, oferecendo a segurança que 
você tanto deseja e precisa. Novos amigos e 
caminhos podem surgir e vale a pena estar 
aberto às novidades. Se deseja mudar alguma 
coisa em sua rotina, a hora é essa.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Dê passos mais lentos, libriano, mas certo do 
que está fazendo. Não embarque em aventuras 
malucas pressionado pelos outros, nem se sinta 
aflito se alguém cobrar alguma coisa, incluindo 
velocidade. Siga seu ritmo e os seus próprios 
desejos. O diálogo é a melhor forma de se 
entender. Aproveite os bons momentos em 
casa e em família.
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acreditam em Deus?
Para que ocorra um Tiro à queima roupa é
preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento mais delicado, escorpiano, que 
requer atenção às decisões, palavras e atitudes. 
Siga no seu ritmo, espere a hora certa e observe 
antes de falar ou reagir. Amigos podem inspirar 
e ajudar você. Em casa, diálogo é o melhor 
caminho para resover coisas e planejar o futuro. 
Nas relações, paciência será fundamental para 
evitar brigas e rupturas.
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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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GR
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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.

Sente para planejar as finanças, sagitariano, 
porque novos e grandes sonhos podem 
demandar investimentos e vale a pena se 
organizar para isso. Um momento favorável 
aos estudos, reuniões, negócios e comunicação 
em geral. Sua rotina pode ganhar novidades 
e isso inclui o trabalho. Foco no que interessa, 
porque bons ventos sopram por aí.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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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
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 bom momento para avaliar se tem 
conseguimo mesmo aliviar o peso e a sobrecarga, 
capricorniano. Você precisa aproveitar essa 
semana para dar um gás nos projetos pessoais 
e cuidar mais de você, em busca de mais prazer, 
vocação e verdade na vida. Organizar as coisas 
práticas pode ser mais fácil, em dias que prometem 
ser bem produtivos.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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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.

Um ótimo momento para tomar decisões, 
aquariano. Na contramão dos outros 
signos, você pode dar passos importantes 
e conquistar coisas novas. Comunicação em 
alta, autoconfiança a mil. Um momento bom 
para praticamente tudo, tirando um ou outro 
imprevisto, mas que com cuidado e atenção, 
você tende a tirar de letra.

Humor

Cupcake gelado de nutella

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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fície ideal
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Notícia
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no mural
escolar

Átomo
essencial
à eletróli-
se (Quím.)

"(?)-field",
extensão
de gelo
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(?) Miran-
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ra e apre-
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relação:
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yang, no
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Terreno

com árvo-
res que
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Por (?) de: às ocultasDoutrina que admite
a existência da alma

Razão da peregrinação do herói 
de "Morte e Vida Severina" (Lit.)

Malha
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Tempero 
moído após
sua retira-
da do mar

O amador
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se ampa-
rado por

um patro-
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Homem,
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"Militar",
em PM
Grama

(símbolo)

O popular "teste do
pezinho" (Med.)

Juntei; acrescentei

(?) stop:
parada no 
boxe na F1
Sul (abrev.)

3/ice — pit — yin. 5/aviso. 8/aforismo. 15/triagem neonatal.

No liquidificador triture bem os biscoitos, 
coloque em uma tigela e misture com a Nutella 
até virar uma massa. Forre o fundo das formi-
nhas de muffins e cubra com sorvete. Leve para 
gelar. Derreta o chocolate e misture o creme 
de leite fazendo uma ganache. Desenforme 
os cupcakes, cubra com a ganache e sirva. 

l 1 copo de 350g de Nutella
l 1 pacote de biscoito maisena
l 1 pote de sorvete ao gosto pessoal
    [no caso desta receita: flocos]
l 170g de chocolate meio amargo
l 170ml de creme de leite

 Dialogo das impressoras
O que uma impressora falou pra outra???? 
Esse papel é seu ou é IMPRESSÃO minha.

O valentão
Entra um baixinho num bar “violentíssimo” e berra:

- Tem algum valente aqui que queira brigar com outro 
valente?

Silêncio! Os homens barra-pesadíssimas se olham. E 
um grandão

levanta-se de uma mesa lá do fundo e aproxima-se do 
baixinho que não

perde a calma e fala apontando para o homem:
- Muito bem, muito bem! Já temos um. Tem outro 

valente que queira brigar com este valente?

O leite
Professora: – Joãozinho, você escreveu só meia 

página sobre o leite! Seus colegas entregaram quatro 
ou cinco páginas!

Joãozinho: – É que eu escrevi sobre o leite 
condensado!

No velório 
No velório, o viúvo recebe o abraço dos amigos: 

- Meus pêsames. Ela vinha sofrendo há muito tempo? 
- Sim. Desde que nos casamos.
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*Para exercitar o cérebro

Faça palavras cruzadas e quebra-cabeças
Quebra cabeças simples como palavras cruzadas podem ajudar 
a aumentar o desempenho do seu cérebro. Essa dica é fácil de 
encaixar em seu dia a dia e você pode até encontrar algum site 
grátis e online, como este.

Converse com as pessoas
Em tempos de smartphones e pessoas antissociais, conversar 
ainda pode ser uma ótima maneira de treinar o seu cérebro. O 
desafio, no entanto, é falar sobre temas desafiadores como política 
e religião; novela, fofoca e futebol dificilmente vão estimular o 
seu raciocínio.

Leia o máximo que puder
A leitura é um ótimo exercício para o cérebro. Você pode escolher 
ler jornais, revistas ou livros, mas tenha em mente que quanto 
mais desafiador for o texto mais treino você dará ao seu cérebro. 
Como qualquer exercício, comece devagar e vá aumentando a 
dificuldade aos poucos.

Desligue a televisão
A televisão coloca o seu cérebro no piloto automático. Não é preciso 
pensar para assistir televisão; e é por isso que é tão relaxante. Então, 
se você não quiser manter o seu cérebro estagnado, a primeira 
coisa que deve fazer é desligar a TV. Se você optar por assistir 
escolha programas que coloquem o seu cérebro para funcionar. 
Assista programas de educação, pesquisas, documentais ou que 
tenham temas complexos que sugiram debates e análises do que 
pode acontecer em seguida.

Aprenda novas coisas
Quanto mais você utiliza seu cérebro, mais ágil ele se torna. Por 
isso, use-o sem restrições de idade ou objetivo. Você pode tentar 
aprender um novo idioma ou instrumento musical, por exemplo, 
seja isso por diversão ou necessidade. Desenvolver diferentes 
habilidades expõem seu cérebro a novas experiências.
 
Alimente-se bem
E lembre-se de incluir chocolate, peixes, frutas e vegetais em sua 
dieta. Estes alimentos otimizam a performance da sua mente. O 
chocolate, por exemplo, libera dopamina, substância química que 
desempenha uma série de funções, como prazer, recompensa, 
memória e atenção.

Exercite sua memória
Tente lembrar-se de coisas sem que você tenha necessidade 
de anotá-las. Números de telefones, endereços, datas ou coisas 
que você mais gostou em uma visita ao museu, por exemplo. 
Exercitar sua memória ativará diversas partes do seu cérebro e 
o colocará em ação.

Respire melhor
O ritmo da respiração influencia as oscilações elétricas do cérebro, 
e praticar a respiração correta é uma maneira de “sincronizar” a 
frequência cerebral. Para isso, é preciso respirar pelo diafragma 
em vez do tórax, inspirando pelo nariz até encher o abdome (o 
que aumenta os batimentos cardíacos) e soltando pela boca por 
um tempo mais longo, até esvaziar (diminuindo os batimentos).
 
Faça diferente
Fazer atividades rotineiras de maneiras diferentes é um meio 
simples de dar um pouco de trabalho ao cérebro, em vez de 
apenas fazer com que siga um hábito. Para isso, vale vestir-se 
de olhos fechados, escrever com a mão “ruim”, trocar o relógio 
de um pulso para o outro, olhar para fotos de cabeça para baixo, 
mudar o caminho até o trabalho.

Reserva cognitiva ajuda 
o cérebro a responder à  

UMA BOA QUALIDADE 
DE VIDA SOMADA AOS 
EXERCÍCIOS INTELECTUAIS 
É DE FUNDAMENTAL 
IMPORTÂNCIA 
PARA AUXILIAR NA 
CAPACIDADE DE TER UMA 
BOA RESERVA COGNITIVA

 Reserva cognitiva é a capacidade do cérebro de 
armazenar por períodos prolongados as habilidades 
que foram adquiridas ao longo da vida e de resistir 
aos prejuízos de um quadro demencial, evitando o 
surgimento de sintomas clínicos significativos no 
início da doença. Sabe-se que as doenças neurode-
generativas são progressivas; no entanto a reserva 
cognitiva permite que o progresso da doença seja 
bem mais lento do que o habitual.

Na corrida para entender o novo coronavírus e 
suas consequências para os seres humanos, cien-
tistas de todo o mundo caminham cada vez mais 

para uma comprovação: o vírus pode afetar regiões 
importantes do cérebro e a reserva cognitiva dos 
pacientes acometidos pela doença pode ser decisiva 
nesta resposta.

Com a pandemia ainda em andamento, o alerta dos 
médicos e cientistas vem, sobretudo, da observação 
diária de manifestações neurológicas em pacientes 
acometidos por formas graves da doença, que vão 
desde comprometimentos motores, respiratórios, 
e, mais recentemente, comprometimentos neuro-
lógicos que, em alguns casos, perduram mesmo 
após o período ápice da doença.

l Ampliar a reserva cognitiva
Exercitar nosso cérebro sistematicamente é tão importante quanto o exercício aeróbico para o nosso corpo.
Deve-se fazer exercícios que envolvem novidade, variedade e desafio crescente, estimular o cérebro e auxiliar 
na criação de reserva cognitiva em todas as faixas etárias. Uma boa qualidade de vida somada aos exercícios 
intelectuais (conhecidos como ginástica para o cérebro), são de fundamental importância para auxiliar na 
capacidade de ter uma boa reserva cognitiva.

COVID-19

l A COVID-19 no cérebro
Segundo o neuro intensivista Marco Paulo Nanci as percepções 
das consequências do vírus no cérebro são recentes, porém já 
apontam para possíveis lesões no sistema nervoso.
Os casos de pacientes graves que vão para a UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) incluem delírios, confusão e alteração 
comportamental, rebaixamento do nível de consciência, 
dificuldade para interagir com o meio e com as pessoas, 
ausência de processamento cerebral adequado entre outras 
manifestações que sinalizam lesões no sistema nervoso, 
segundo o médico.
“O vírus parece ter uma predileção por determinadas áreas 
do cérebro que são as áreas da região basal, provavelmente 
pela forma de entrada dele no corpo, pela região bulbofatório 
e com isso vai afetando algumas regiões na base do cérebro 
que é a região do hipocampo, onde é feito o processamento 
primário da memória, e por isso que estamos tendo essas 
manifestações iniciais da doença no cérebro”, disse.

l Reserva 
A aquisição da reserva cognitiva pode 
ser comparada ainda a uma poupança, 
um estímulo que deve ser feito ao longo 
de toda a vida, mas sobretudo na idade 
adulta.
“Todo esforço para manter o cérebro ativo 
e funcionando em estado de excelência 
proporciona conexões entre os neurônios 
e, em caso de lesão no sistema nervoso ele 
estará preparado para refazer rapidamente 
as conexões que foram perdidas, mas volto a 
dizer: esse preparo do cérebro vai funcionar 
para levar a um melhor enfrentamento por 
parte do cérebro, não só no caso de infecção 
por corona vírus, mas, também em quadros 
demenciais”, concluiu.

l Prejuízos
Estudos iniciais apontam para prejuízos 
no cérebro trazidos pela COVID-19. 
A primeira suspeita de que o vírus 
prejudicava partes importantes do cérebro 
veio ainda entre os primeiros casos da 
doença importados pelo mundo.
No início de março, pacientes com 
COVID-19 que estavam internados na 
unidade de terapia intensiva (UTI) no 
Hospital Universitário de Estrasburgo, no 
nordeste da França, apresentaram, além 
dos sintomas respiratórios e motores, 
algumas dificuldades cognitivas e até 
confusão mental. 

l Como a reserva cognitiva 
ajuda na resposta à COVID-19?
Criar reserva cognitiva é fazer com que as 
conexões entre os neurônios sejam cada vez 
maiores, aproveitando assim o potencial de 
funcionamento do sistema nervoso, para gerar 
ao longo da vida uma reserva cognitiva. Isso 
vale não apenas para o novo coronavírus, mas 
também para casos demenciais: uma vez acometido 
por doenças mais graves, o paciente que tem 
uma reserva cognitiva maior responde melhor as 
tentativas de recuperação de forma geral.
“Nos quadros demenciais o paciente que 
tem mais reserva, mais bagagem por 
estímulos realizados ao longo da vida, terá 
menor manifestação e menos propensão 
a desenvolver a doença. O que muito 
provavelmente acontece com o coronavírus é 
a mesma coisa: a pessoa que tem um maior 
desenvolvimento da parte intelectual, a 
pessoa que deixou o cérebro mais preparado, o 
cérebro está mais treinado, vai provavelmente 
ter menos comprometimento cognitivo 
em caso de uma possível infecção pelo 
coronavírus no sistema nervoso”, avaliou o 
neuro intensivista Marco Paulo Nanci.

l Desgaste do cérebro
Em outro estudo mais recente, médicos e cientistas do 
Imperial College, no Reino Unido, apontaram que a Covid-19 
pode causar um declínio das funções cerebrais em pacientes 
que tiveram a doença.
Segundo o estudo, o cérebro pode envelhecer até 10 anos por conta 
do impacto do vírus na estrutura e no funcionamento do órgão.  “Há 
evidências de que COVID-19 pode causar alterações de saúde a 
longo prazo após sintomas agudos, denominado ‘COVID longo’ 
a redução da pontuação global para o subgrupo hospitalizado 
com ventilador foi equivalente ao declínio médio de 10 anos no 
desempenho global entre as idades de 20 a 70 anos neste conjunto 
de dados”, afirmaram os pesquisadores. Em fase inicial, os estudos 
ainda precisam de confirmação da comunidade científica.
De forma geral, segundo o médico Marco Paulo Nanci, as 
manifestações neurológicas têm acometido com maior frequência 
pessoas com mais idade, que já se encontram em um processo de 
envelhecimento do cérebro. O fato de muitos desses pacientes não 
terem reserva cognitiva quando são acometidos pelo corona vírus, 
segundo o médico, é um fator determinante para que a doença 
encontre espaço para agravar o quadro clínico destes pacientes  
“Se em caso de doença o paciente não tiver reserva cognitiva o 
suficiente para enfrentar aquele momento, a tendência é que os 
efeitos e as manifestações clínicas do COVID sejam mais intensas, 
então, quanto maior é a reserva cognitiva do indivíduo, menor serão 
as manifestações clinicas e um possível comprometimento do sistema 
nervoso neste paciente acometido pelo corona vírus”, disse.



Aniversariantes da Semana

Social
cristinekempp@gmail.com

EM BREVE Novo Endereço,

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

l QUINTA (28)
Jaqueline Brancher Fiss, Sirlei 
Richter, Ernani Henrique Gruger, 
Catalina Matos de Oliveira, Alice 
Blatt, Bianka Vanelli, Pedro Henrique

l SEXTA (29)
Noeli Koch, Maria Kloehn, Deise 
Paulus, Sirlei Ullrich, Maria 
Schueroff, Nadir Mensch, Scheila 
Ferreira, Cristian Becker

l SÁBADO (30) 
Andressa Castelaci, Alexandre 
Iung, Sidenei Steinbach, Elenice 
Leske, Lia Batschke, Eliana Alves, 
Patricia Carine Thomaz, Eliana 
Graff, Elizane Granato, Celson 
Rohde, Nice Fabiane, Josué 
Maioli, Carina Walker

l DOMINGO (31) 
Andréia Janoski, Lidiane Fiorini, 
Gabriela Dias, Joao Batista, 
Laucirene De Cardoso Cardoso, 
Marli K. Hobus, Elmir Port, Márcia 
Beatriz Seelent, Jaderson Cesar

l SEGUNDA (01)
Kassio Rusch, Isalete Eidelvein 
Machiner, Pedro Regelmeier, Anilda 

O tim tim da semana vai para 
o Ildemar Kanitz, diretor do 
Colégio Evangélico Martin 

Luther, que aniversariou no 
último dia 26. Parabéns!     

O casal rondonense Elmir 
e Marli Port comemoram 

o aniversário dele no 
próximo domingo (31) 

A Diretora Administrativa na empresa Ciscopar - Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná, Núbia Klaus 

aniversária neste dia 02 de fevereiro 

 Parabéns para o Kassio 
Rusch que completa mais 
um ano de vida neste dia 

01 de fevereiro. Na foto 
ele está acompanhado da 

esposa Adrielli O vereador e presidente da Câmara de Mercedes, Ézio Dörner, 
acompanhado da esposa Janete

Klein, Analice Warken, 
Guillerme Schlickmann, Beatriz 
Santos, Adriana Weiland 
Muhlbeier, Graciele Reimann 
Gatto, Marcos Vitt, Cristina 
Mentges Oliveira, Cristiane 
Mentges Oliveira, Sâmela 
Feuerharmel De Oliveira Guse, 
Anderson Alân Bet

l TERÇA (02)
Neuri Lang, Ivete Marques, 
Franciele Bertelli, Leonilda 
Limberger, Cleusa Keller, 
Marcos Krack,  Ivonete 
Gomes, Núbia Klaus, 
Vanderlei Britzke, Gabriela 
Wengrat, Silvana Spada, 
Eduardo Santana, Ivone 
Gomes, Gilmar Santos, Elio 
Welter, Emanuela Paluch, 
Alan Gross

l QUARTA (03)
André Bremm, Carla Freier, 
Daiana Bruckmann, Jessica 
Eliane Ehlert Wutzke, 
Lucimara Gerke, Ivanio 
Schueroff, Roseleni Kappes, 
Adirce Kowlad, Fabiano 
Kaiser, Patricia Becker
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ENCONTRO COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE BETO PRETO ESTÁ SENDO INTERMEDIADO PELO DEPUTADO ESTADUAL HUSSEIN BAKRIÜ

Reunião em Curitiba pode viabilizar implantação de uma 
unidade coletora de sangue para Marechal Rondon 

 Representantes da Associação 
Sangue Bom de Marechal Rondon 
deverão se reunir nos próximos dias 
com representantes do Governo do 
Estado, para discutir a instalação 
de unidade coletora de sangue 
no município.

O encontro foi solicitado pelo 
presidente da Associação, Vilmar 
Güttges, à assessoria do deputado 
estadual e líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, Hussein 
Bakri, que está viabilizando uma 
audiência com o Secretário Estadual 
de Saúde, Beto Preto.

Em 2012, o Lions Clube Marechal 
abraçou a ideia para instalação da 
Associação de Doadores de Sangue; 
a qual teve seu funcionamento em 
2017, encaminhando doadores para 
as cidades de Toledo e Cascavel

O presidente da Associação San-
gue Bom, Vilmar Güttges, destaca 

que sempre foi ideia do projeto, por 
questões de logística, viabilizar uma 
Unidade Coletora de Sangue para 
Marechal Rondon, a exemplo do 
que ocorre em Toledo e Cascavel.

Vilmar lembra que a entidade 
tem apoio das autoridades muni-
cipais rondonenses e inclusive em 
outubro de 2019, participou de 
uma audiência com a direção do 
Hemepar do Paraná, para apresen-
tação do projeto de instalação da 
unidade, contudo, em função da 
pandemia do novo coronavírus, 
o assunto caiu no esquecimento.

Recentemente, tratativas inicia-
ram com a assessoria do deputado 
estadual Hussein Bakri, com o chefe 
de gabinete Marcelo Schlenert e 
com o assessor parlamentar, Luciano 
Scherer, na tentativa de viabilizar 
um encontro com autoridades do 
Governo do Estado, para que o 

tema volte a ser discutido.
Marcelo e Luciano garantiram ao 

presidente da Associação Sangue 
Bom, Vilmar Güttges, de que um 
encontro já estaria certo para os 
próximos dias, com o secretário 
estadual de saúde do Paraná, 
Beto Preto, para apresenta-
ção do projeto e viabilização 
dos tramites para a instalação 
de uma Unidade Coletora de 
Sangue em Marechal Rondon. 
“Esperamos realizar um encontro 
com o Secretário de Saúde do 
Estado, Beto Preto, pra definirmos 
a possibilidade de trazer uma 
unidade coletora para Marechal 
Rondon. Os benefícios serão muito 
grandes. Será um auxílio para o 
Hemepar para repor o estoque 
de sangue. Agradecemos a todos 
que estão comprometidos com 
este projeto”.

MEIs devem fazer a Declaração Anual do Simples Nacional

 O Rotary Club de Marechal 
Cândido Rondon 25 de Julho, fun-
dador do PROAMAR (Programa de 
Aleitamento Materno Rondon), 
tem como uma de suas áreas de 
enfoque o incentivo ao aleitamento 
e a doação de leite materno, por 
meio de capacitações e difusão de 
informações. O PROAMAR é exe-
cutado pelo clube em parceria com 
o Rotaract Club Marechal Cândido 
Rondon, Hospital Rondon, Banco 
de Leite do Hospital Bom Jesus, 
em Toledo, e o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde.  

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) recomenda, com base 
em vários estudos, o aleitamento 
materno como forma exclusiva de 
alimentação de um bebê, recém-
-nascido, até os 6 meses de vida 
e, de maneira complementar, até 
os 2 anos de idade. 

O PROAMAR foi fundado em 

2012, pelo Rotary Club 25 de Julho, 
tendo como principal objetivo a 
doação de leite materno às crianças, 
recém nascidas, em situação de 
vulnerabilidade. Para o coordenador 
do projeto, Maxion Souza, “além de 
estimular e oportunizar a prática 
do voluntariado, o programa traz 
benefícios no longo prazo para a 
comunidade”, comenta.

Nesta semana foram feitas entre-
gas de materiais, folders, adquiridos 
com subsídio distrital (distrito 4640) 
e da Fundação Rotária para a “sala 
de apoio ao Aleitamento Materno” 
do Hospital Rondon. Além do apoio 
técnico, o Hospital Rondon, fornece 
insumos esterilizados, gratuitamente, 
para mães do município que dese-
jarem, voluntariamente, doar leite 
materno ao Banco de Leite.

 Mais uma das formas do Rotary 
servir a comunidade com projetos 
sustentáveis. 

 O Módulo Empresarial de Mare-
chal Cândido Rondon, instalado 
junto a Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo, informa aos 
Microempreendedores Individuais 
(MEIs) que já iniciou a Declaração 
Anual do Simples Nacional (DASN).

Todo início do ano o microem-
preendedor deve enviar a Receita 
Federal a declaração referente ao 
ano-calendário anterior. Deve ser 
informado seu faturamento anual 
(Receita Bruta Total), sendo eles, 
com notas fiscais emitidas ou 
não, valor das receitas referentes 
ao comércio, indústria ou serviço 
intermunicipal e se houve contra-
tação de funcionário.

A declaração pode ser feita pelo 
microempreendedor diretamente no 
sistema da Receita Federal, mas a sala 
do Módulo Empresarial presta todo 
apoio e está à disposição para auxiliar 
na declaração de forma gratuita.

Os agentes de desenvolvimento 
e atendentes da sala, André Wobeto 
e Lucio Flávio Fernandes, ressaltam 
que o MEI é isento de tributação, 
com rendimentos até R$81 mil/
anual, mas mesmo assim é neces-
sário fazer a declaração. “Quem não 
fizer dentro do prazo, que é 31 de 

maio, recebe multa. Para a declaração 
basta o microempreendedor ter em 
mãos relatório de faturamento 2020. 
Mesmo que não tenha receita no 
referido ano, é necessário fazer a 
declaração”, destacam.

A sala do atendimento fica no 
segundo piso da Prefeitura. 

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Valdir Port, acompanha 
de perto os trabalhos realizados no Módulo Empresarial Ü

Rotary Club 25 de Julho faz entrega de materiais 
de apoio por meio do programa PROAMAR



Com retorno dos servidores, administração bragadense 
programa a execução do planejamento do ano
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
NEIVA MARIA SCHNEIDER torna público que irá requerer ao IAT a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO  para o empreendimento de SUINOCULTURA Terminação, 
localizado na Linha Boa Esperança –  Município de Entre Rios do Oeste  – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
ALEXANDRE ANTONIO PIONER e SANTO NOE PIONER tornam público que recebe-
ram do IAT a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO para o empreendimento de Suinocultura 
Terminação, localizado na Linha Vista Alegre –  Município de Entre Rios do Oeste – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO – AMPLIAÇÃO
ALEXANDRE ANTONIO PIONER e SANTO NOE PIONER tornan público que  irão 
requerer ao IAT a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – AMPLIAÇÃO  para o empreendi-
mento de SUINOCULTURA  no sistema de Terminação,  Vista Alegre -   Município 
de Entre Rios do Oeste – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA  - AMPLIAÇÃO
RAFAEL LUIS BACKES, LEANDRO LIRIO BACKES e JAQUELINE GONÇALVES DA 
SILVA BACKES tornam público que irão requerer ao IAT a LICENÇA PRÉVIA - AMPLIAÇÃO 
para o empreendimento de Suinocultura Terminação, localizado na Linha São Vicente 
Chico – Município de Santa Helena – Pr 

INFORMA

 Ü

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Ademar Reinoldo Gisch e outros, tornam público que irão requerer 
ao IAT, Licença Prévia para Empreendimento de Suinocultura, 
modalidade crechário, porte médio, a ser instalado na Linha Sanga 
Vera, município de Nova Santa Rosa, Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA
 PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO

 Edilson Luiz Oliveira torna público que recebeu do IAT Licença 
Prévia de ampliação para Empreendimento de Suinocultura, porte 
pequeno, modalidade terminação, a ser implantado na Linha São 
Carlos, município Palotina, estado do Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Eleandro da Silva torna público que recebeu do IAT, Licença de 
Instalação para Suinocultura implantada na Linha Guaçu, Zona Rural, 
Distrito Sede, Nova Santa Rosa, Paraná. Validade: 20/01/2024.
 

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

Jandir Leocir Lang torna público que irá requerer ao IAT, Licença 
Ambiental Simplificada para Avicultura a ser implantada no Lote 
Rural nº 10, 23º Perímetro, Distrito de Iguiporã, Marechal Cân-
dido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Leandro André Krause torna público que irá requerer ao IAT, Reno-
vação de Licença de Operação para Suinocultura a ser implantada 
no Lote Rural nº 201-A, do 12º Perímetro da Fazenda Britânia, 
Linha Guavirá, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

Claides Janete Kochhann torna público que irá requerer ao IAT, 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura – Sistema 
de Terminação a ser implantada no Lote Rural nº 26°-A, do 
13º Perímetro da Fazenda Britânia, Quatro Pontes, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Rudi Horbach, torna público que irá requerer do IAT-PR, a Licença 
de Operação para atividade de suinocultura, localizada na Linha 
Marrecos, s/n, zona rural - Margarida - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Rudi Horbach, torna público que recebeu do IAT-PR, a Licença 
de Instalação para atividade de suinocultura, localizada na Linha 
Marrecos, s/n, zona rural - Margarida - 85960-000 - Marechal 
Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
 Vilmar Marcos Rutke, torna público que requer ao IAT, Licença 
Prévia para Empreendimento minerário, modalidade extração e 
beneficiamento de rocha basáltica, porte pequeno, a ser instalada 
no Distrito de Planalto do Oeste, município de Nova Santa  Rosa,  
ESTADO DO Paraná.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Ademar Hofstetter torna público que recebeu do IAT, Licença de 
Instalação para Suinocultura implantada na Chácara nº 30/34, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 25/01/2023
 
SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Ervino Krause torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada 
na Linha Concórdia, S/N°,  Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Rogerio Sadi Kolling, torna público que irá requerer do IAT-PR, a 
Renovação da Licença de Operação para atividade de suinocul-
tura, localizada no LOTE RURAL 115/A/A115/B, SN - 85960-000 
- Marechal Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Rogerio Sadi Kolling, torna público que recebeu do IAT-PR, a Licença 
de Operação para atividade de suinocultura, localizada no LOTE 
RURAL 115/A/A115/B, SN - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA 

Neri João Simonetti, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a 
licença ambiental simplificada para a atividade de Avicultura, instalado 
no Lote Rural N 150/151/152/153/A, s/n, Entre Rios do Oeste-PR. 

SÚMULA RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

DORIVAL KAPPES MEDIN torna público que recebeu do IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada para atividade de Piscicultura, implantada 
no LR n° L-4-A, do 38° Perímetro, Município de Mercedes/PR. 

 As atividades na prefeitura de 
Pato Bragado voltaram ao normal 
nesta quarta-feira (27), com o 
retorno dos servidores que esta-
vam em férias coletivas.

Desde a última semana de 
dezembro, algumas secretarias 
mantiveram o atendimento normal 
e outras em forma de plantão, para 
não paralisar os serviços conside-
rados essenciais.

Embora a equipe administra-
tiva esteja incompleta, o prefeito 
Leomar Rohden, o Mano afirma 
que o planejamento começará a 
ser executado para marcar o início 
da administração Mano e John e 
os servidores públicos são funda-
mentais para que possam atender 
de forma eficiente, as demandas 

já estabelecidas para 2021. 

SECRETÁRIOS
Até o momento a equipe admi-

nistrativa conta com o vice-pre-
feito, John Jeferson Weber Nodari 
para a Secretaria de Saúde, Júnior 
Ivan Bourscheid na pasta da Edu-
cação e Cultura, Djoni Aleander 
Rohden na Secretaria de Obras, 
Viação e Urbanismo, Lucas Blatt 
na Secretaria de Planejamento, 
Volmir Wollmann como secretário 
de Indústria, Comércio, Turismo 
e Desenvolvimento Econômico e 
Cleunice Fritzen Finken, na Secre-
taria de Finanças. Já na chefia de 
Gabinete, a servidora efetiva, Neiva 
Angele Mundt Bressan, continua 
designada à função. Ainda está em 

discussão os nomes às Secretarias 
de Agricultura e Meio Ambiente, 
Administração, Assistência Social, 
como também Esportes e Lazer. 

Em relação aos nomes para as 
quatro secretarias, o gestor destaca 
que estão ocorrendo conversas entre 

a equipe e vereadores para que com-
pletem o quadro da melhor maneira 
possível, até meados de fevereiro.

Leomar Rohden: “Servidores 
públicos são fundamentais 

para que possam atender de 
forma eficiente, as demandas já 

estabelecidas para 2021”
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