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Acidentes com crianças: 
Como evitar? Como acudir?

PÁGINA 08

 Mano diz que o 
segundo mandato 

será ainda 
melhor do que 

o primeiro
PÁGINA 05

 JONATHAN CAMPOS

 A vacina da 
esperança
O primeiro lote de vacinas 

contra a Covid-19 chegou ontem 
(20) à região. As doses ainda 
são poucas. Pra 20ª Regional 

de Saúde de Toledo foram 
destinadas tão somente 5.360 
doses, que foram distribuídas 

para 18 municípios. As 
vacinas atendem inicialmente 

profissionais de saúde que atuam 
na linha de frente no combate 

à doença. Mesmo assim, já 
representa uma esperança na 

luta contra esse mal que mudou 
tanto a vida das pessoas no 

último ano. A foto mostra o início 
da vacinação em Quatro Pontes. 

PÁGINA 07 
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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

Eduardo Pragmácio Filho*

O LEGADO FORD

 Vivemos uma economia globalizada 
em sociedades locais. Tecnologia, 
informação e capital circulam ao 
redor do mundo, mas, ao final, são 
sempre os interesses locais que nos 
afetam diretamente.

Casos como o da cessação da 
produção da Ford no Brasil não são 
novidades. Outras empresas vieram e 
foram, desde Nassau em Pernambuco. 
Talvez o episódio da montadora ame-
ricana seja emblemático, por envolver 
localidades no pobre nordeste brasileiro 
que serão profundamente afetadas e 
por ser objeto de cooptação do discurso 
político dos embates do momento.

Para os acionistas da Ford e para o 
mercado, a decisão parece acertada, 
pois a empresa faz o dever de casa e 
se adapta para os novos tempos, apos-
tando no seu core business, naquilo 
que dá mais retorno, adaptando-se 
com eficiência a era dos carros elé-
tricos. Tanto é verdade que, com o 
anúncio do fim da operação brasileira, 

A aprovação unânime pela Anvisa de 
duas vacinas contra a Covid-19 encerra 
um atraso injustificável e explicita como 
deveria funcionar o Estado brasileiro.

Diante da tragédia da pandemia, 
os benefícios superam os riscos. Não 
haveria motivo razoável para adiar ainda 
mais o início da vacinação no Brasil, 
atrasado em relação ao resto do mundo 
e contraexemplo global no combate à 
pandemia.

Temos vacinas, enfim. E a primeira 
a materializar-se foi logo aquela que o 
presidente Jair Bolsonaro disse que não 
pretendia adquirir e depreciava como 
vacina chinesa, supostamente inconfi-
ável. Os diretores da Anvisa disseram 
o contrário e aprovaram seu uso emer-
gencial, assim como também fizeram 
com a vacina de Oxford, que ainda não 
está disponível no Brasil.

Imaginando que isso aconteceria, o 
Ministério da Saúde ainda protagonizou 
uma tentativa patética de enviar um 
avião à Índia buscar doses inexistentes 
da vacina de Oxford. O avião, que foi até 
adesivado, sequer saiu do País. Tudo 
para que, na primeira vacinação, não 
fosse usada a CoronaVac, associada ao 
governador paulista, João Doria.

Mas, política e trapalhadas à parte, 
a vacina está aí. E agora, o importante é 
vacinar. Para o país, é irrelevante quem 
são os primeiros e também qual é a 
vacina. O essencial é que todos tenham 
acesso ao imunizante o mais rápido 
possível. Por isso, o momento pede 
um esforço nacional excepcional para 
estancar a propagação do coronavírus, 
reduzir a mortandade e fazer as vacinas 
chegarem ao maior número de brasi-
leiros necessitados no menor espaço 
de tempo. Autoridades sanitárias nos 
três níveis de governo precisam unir-se 
e ter foco nesta missão.

Sempre é bom lembrar que a apro-
vação das vacinas não significa que a 
luta contra o novo coronavírus esteja 
vencida. Longe disso. A aprovação é 
apenas o primeiro passo nessa guerra. 
Mas, é uma guerra contra um vírus e 
não uma disputa ideológica. Esta, não 
logrará êxito contra a pandemia. *Doutor em Direito do Trabalho pela PUC-SPl

as ações da empresa subiram na bolsa 
de Nova York. Nada mais justo.

Por outro lado, já há notícia de mani-
festação de parte dos oito mil trabalha-
dores afetados, sem falar na iminente 
preocupação da rede de fornecedores, 
do governo local e dos consumidores.

Uma empresa gera riqueza e riscos. 
Não falo dos riscos econômicos, de lucrar 
ou dar prejuízo. Falo de riscos jurídicos, 
causadores de danos e que geram poder. 
Quem controla esses riscos tem enorme 
poder sobre outras pessoas. Uma empresa 
que gera empregos, paga tributos, sus-
tenta uma rede de fornecedores e uma 
comunidade local, tal empresa ao sim-
plesmente se retirar de uma localidade 
gera danos e impactos sociais evidentes. 
A possibilidade desse dano implica uma 
relação política assimétrica. Quem deve 
e como limitar tal poder?

É por isso que se fala de um novo 
constitucionalismo, privado, direcionado 
ao capital corporativo, que atua sem fron-
teiras, limitando sua atuação. A pressão 

dos vários stakeholders, entre eles a 
mídia, os governos locais, os sindicatos, 
os consumidores etc., tudo isso faz com 
que empresas pensem na sua reputa-
ção, em seu patrimônio, em seu valor, 
adotando práticas mais democráticas, 
como o dever de informar, transparência, 
e, sobretudo, diálogo social.

É necessário criar um novo modelo de 
responsabilidade empresarial, impondo 
práticas democráticas como a consulta, 
minimizando os impactos sociais e econô-
micos, prevendo inclusive compensação 
para os danos.

Os consumidores, afinal, em um 
ambiente de competição saudável, 
detemos o poder de escolha: pode-
mos comprar ou não produtos de uma 
empresa, podemos eleger ou não os 
governantes que darão incentivo fiscal 
tributário a elas. Assim, conseguiremos 
dar o equilíbrio necessário e sustentável 
a essas relações privadas de poder.

Enfim, as 
vacinas

Chegada do comboio com as 
vacinas contra a Covid-19 em 

Marechal Rondon na manhã desta 
quarta-feira (20)   

ROGES FREITAG
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NA ÚLTIMA SEMANA MAIS QUATRO SECRETÁRIOS FORAM ANUNCIADOSÜ

Nova equipe de 
governo de Marcio e Ila 
começa a tomar forma 

Novo Pedágio
Esta semana foi divulgado por vários veículos de comunicação a 
relação de novas praças de pedágio que devem ser implantadas 
no Paraná até 2023. De 27 praças de pedágio que existem hoje, 
o estado passará a ter 42, ou seja, 15 a mais. Duas delas afetam 
diretamente os moradores da região de Marechal Cândido 
Rondon. Uma está prevista para ser implantada na BR 163, no 
trecho entre Mercedes e Guaíra. E a outra na BR 467, no trecho 
entre Toledo e Cascavel. 

Novo pedágio II
A informação da autorização para a abertura de novas praças de 
pedágio no Oeste do Paraná não repercutiu bem na região. Várias 
manifestações de repúdio e contrárias à ideia aconteceram. Uma 
delas é do vereador rondonense Cleiton Freitag, o Gordinho 
do Suco (DEM). Em publicação nas suas redes sociais ele 
escreveu: “Manifestamos nossa posição contrária a esta ação, 
que poderá inviabilizar parte do desenvolvimento econômico, 
social e educacional! #PedagioNao”

Novo pedágio III
As concessões de rodovias federais entraram em vigor no Paraná 
em 1998, durante o governo Jaime Lerner, e vão até novembro de 
2021. Até lá será feito um novo leilão das concessões. O novo 
programa dos pedágios será a maior concessão rodoviária do 
País. Já existe uma intensa mobilização regional de entidades 
contrárias a manutenção das altas tarifas de pedágio que 
são praticadas atualmente. O Governo do Paraná diz que a 
empresa responsável pelos estudos sobre o novo pedágio, 
ainda está trabalhando na modelagem e nas tarifas. Após 
essa etapa, haverá audiências públicas em todo o Paraná e 
mudanças podem ser incorporadas à proposta final, em respeito 
às demandas regionais. 

Expectativa
O anúncio em etapas dos novos secretários da equipe Marcio 
e Ila tem aumentado a expectativa, especialmente de quem 
ainda não foi nomeado. Quatro secretarias ainda estão vagas. A 
maior dúvida reside sobre a secretaria de Educação, justamente 
uma das pastas mais afetadas em função da pandemia do novo 
coronavírus. A ex-secretária Marcia Winter não deve voltar, mas 
ninguém dá pistas de quem vai assumir. O nome deve estar na 
próxima lista a ser anunciada pelo prefeito.

Segundo escalão
No segundo escalão também tem muita gente esperando. 
Desde pessoas que foram candidatos a vereador, até aqueles 
que estiveram no governo anterior e que igualmente estão no 
aguardo de um chamado para continuar por mais quatro anos. 

Diretor do Saae
Apesar da nomeação ainda no final do ano passo do funcionário 
de carreira Gerson da Silva para ocupar a função de diretor 
executivo do Saae, mudanças podem ocorrer ainda no decorrer 
do ano. Gerson está prestes a se aposentar na autarquia. Há 
rumores que o engenheiro Vitor Giacobbo retorna para direção 
do Saae em breve.

Paleta na Câmara
Depois da posse do suplente do DEM, Neco Kist, para a vaga 
deixada por Adriano Backes, é a vez de Valdecir Schons, o Paleta, 
ser chamado para ocupar a cadeira deixada por Portinho na 
Câmara de Marechal Rondon. Portinho assumiu a Secretária 
de Indústria e Comércio e com isso o primeiro suplente do PL 
vai ser chamado para ser vereador. A posse deve acontecer na 
primeira sessão da Câmara a ser convocada pelo presidente 
Pedro Rauber. 

 Aos poucos a nova equipe de 
governo de Marechal Cândido 
Rondon vai tomando forma. Na 
última semana o prefeito Mar-
cio Rauber e o vice-prefeito Ilá-
rio Hofstaetter anunciaram mais 
quatro secretários que passam a 
compor a gestão 2021-24. 

A maior surpresa até agora é 
do jovem engenheiro civil Alisson 
Ostjen, que assumiu a Secretaria 
de Coordenação e Planejamento. 
Ele já ocupou o cargo de diretor na 
referida pasta de 2017 a 2019. Agora 
ele retorna como chefe da pasta.

Além de Alisson, na última 
terça-feira (19) também foi con-
firmado o retorno do Coronel 
Welyngton Alves da Rosa para 
a Secretaria de Mobilidade Urbana. 
Ele já ocupou a mesma função 
na gestão 2017/2020.

Antes disso, na quinta-feira da 
semana passada (14), Marcio e Ila 

já haviam anunciado os secretários 
de Esporte e Lazer, bem como de 
Indústria, Comércio e Turismo. 

Diogo Schneider, o Bolha, 
assumiu a Secretaria de Esporte 
e Lazer. Em 2020 já havia assu-
mido a pasta, após a saída do 
secretário titular para disputar 
as eleições para um a vaga no 
legislativo. Bolha é funcionário 
de carreira do município desde 
2018, formado em Educação 
Física e possui mais de 15 anos 
de experiência na vida pública.

O vereador Valdir Port, o Por-
tinho, assumiu a secretaria de 
Indústria Comércio e Turismo. 
Portinho já atuou por três legis-
laturas como vereador, tem dois 
mandatos de vice-prefeito e em 
2020 foi reeleito para mais uma 
gestão no legislativo. Sua ampla 
experiência na vida pública e tam-
bém excelente relacionamento com 

a classe empresarial o credenciou 
para assumir a pasta.

Na semana passada já haviam 
sido anunciados três secretários: 
Anderson Loffi, como secretário 
de Administração; Jeferson Dah-
mer, como secretário de Viação 
e Serviços Públicos; e o vereador 
Adriano Backes, como secretário 
de Agricultura e Política Ambiental.

Além destes, três nomes do pri-
meiro escalão haviam permanecidos 
nos cargos: Marciane Specht, secre-
tária de Saúde; Carmelo Daronch, 
secretário de Fazenda; e o Procurador 
Geral do município, Douglas Gauer. 
Também já havia sido anunciado o 
servidor Gerson da Silva como Diretor 
Executivo do SAAE.

Restam ainda cinco secretá-
rios para serem anunciadas para 
a gestão 2021/2024, para as pas-
tas de Assistência Social, Cultura, 
Educação, Gabinete e Governo.  

Esporte e Lazer: Diogo Schneider (Bolha)
Agricultura e Política Ambiental: Adriano Backes
Administração: Anderson Loffi (Grilo)
Viação e Serviços Públicos: Jeferson Dahmer

Fazenda: Carmelo Daronch
Coordenação e Planejamento: Alisson Ostjen
Mobilidade Urbana: Welynton Alves da Rosa
Indústria, Comércio e Turismo: Valdir Port (Portinho)

Saae: Gerson da Silva
Procuradoria: Douglas Gauer
Saúde: Marciane Specht

OS NOVOS SECRETÁRIOS
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PREFEITO DE PATO 
BRAGADO AFIRMA QUE O 
COMPROMISSO ESTÁ EM 
CUIDAR DAS PESSOAS

eomar Rohden (MDB), em novembro de 2020, foi reeleito prefeito de Pato Bragado com 61,88% dos 
votos válidos, um total de 2.284 votos. Mano atribuiu a vitória a seu grupo político que sempre esteve 
muito unido, a coordenação de campanha, candidatos a vereadores e às famílias bragadenses. 

Nas primeiras semanas do ano e do novo governo, muitas ações já estão acontecendo, mesmo que 
a equipe de governo não esteja toda ela formada. Em meio a uma agenda apertada, Mano atendeu a 
equipe do jornal Tribuna do Oeste para falar das expectativas para os próximos quatro anos.

O atual vice-prefeito é John Jeferson Weber Nodari (PSD).  

“O segundo mandato será ainda 
melhor do que o primeiro” 

n TRIBUNA DO OESTE - Como o Senhor avaliou 
o resultado da eleição? Era o que vocês (grupo) 
esperavam?

LEOMAR ROHDE – Com o trabalho que havíamos 
feito na gestão Mano e Dirceu, com o apoio e quali-
dade dos 26 candidatos a vereador e a vontade que 
temos de trabalhar por mais quatro anos, o resultado 
não poderia ser outro. O resultado positivo foi em 
função de tudo isso. A comunidade entendeu o nosso 
propósito e nos deu mais uma oportunidade. Somos 
gratos por isso. A vitória era o que esperávamos.

n O que muda no segundo mandato? 
A primeira mudança é com relação à equipe de 

governo. Assumimos o compromisso de dar uma 
oxigenada na equipe e assim estamos fazendo. Ainda 
não temos o quadro completo de secretários, mas 
algumas mudanças já foram feitas. Não é que estava 
ruim, mas assumimos o compromisso que daríamos 
oportunidades para mais pessoas. Minha experiência 
aliada à juventude do John é que fará com que tenha-
mos excelentes resultados na gestão que se inicia.

n Quando serão anunciados todos os secretários e 
qual está sendo o critério de escolha?

O critério para a escolha é bastante técnico. O 
secretário de Educação, por exemplo, estudou em 
Pato Bragado e fez sua graduação, pós-graduação 
e doutorado em faculdade no Rio Grande do Sul. 

Aliado a parte técnica, também objetivamos 
que atendam bem a comunidade. Temos este 
compromisso. Dentro em breve a equipe estará 
completa.

n Qual o papel do vice-prefeito na sua gestão?
O papel do John será muito impor-

tante. Por enquanto ele está a frete 
da secretaria de Saúde. Ele tem 
a liberdade de conversar com 
todas as secretarias para 
fazer com que as coisas 
fluam. Assim como o 
Dirceu, ele também 
deverá fazer um 
excelente traba-
lho. Cada gestão é 
um novo desafio, 
mas o John está 
muito bem prepa-
rado para exercer 
sua função, para 
dar continuidade 
ao trabalho. 

n Aqueles que são contra a reeleição dizem que o 
segundo mandato geralmente é pior que o primeiro. 
O que o Mano pretende fazer pra contradizer isso?

Muito trabalho. Vamos acordar cedo e dormir tarde, 
fazendo com que as ações aconteçam. A pandemia 
impôs algumas dificuldades, mas estamos convictos 
que as ações elencadas no plano de governo e outros 
trabalhos serão realizados. Estamos com muita von-
tade e determinados. Vamos mostrar que a reeleição 
não é ruim. Esse é nosso compromisso, juntamente 
com o vice, secretários e Câmara de Vereadores. O 
segundo mandato será ainda melhor que o primeiro. 
Não vai faltar vontade para isso.

n Quais as prioridades do novo governo?
Nosso compromisso é de cuidar das pessoas. 

Esse foi o lema da nossa campanha. Precisamos 
dar uma atenção especial para a população, ofe-
recendo sempre melhor atendimento na saúde, 
educação, assistência social, atividades espor-

tivas, culturais, geração de emprego e renda, 
agronegócio, entre outros. As obras são uma 

contrapartida para tudo isso. Mas o principal 
é dar uma atenção especial à população, 

independente de cor partidária.

n Como foi o impacto da pandemia na 
economia do município de Pato Bragado. 

A arrecadação foi afetada? Haverá algum 
prejuízo no projeto administrativo?

Sempre há prejuízos. O Estado 
já anunciou a queda no ICMS, isso 

acarretará diminuição de receitas para os municípios. 
Mas não adianta só esperamos as coisas acontecerem 
por parte dos governos estadual e federal. Temos 
que fazer a nossa parte. O comércio e indústria local 
também tiveram prejuízos, como os prestadores de 
serviços.. Ou seja, todos tiveram quedas em suas 
receitas. Mas vamos trabalhar para superar isso. A 
população é muito trabalhadora.

n Qual a expectativa com relação ao Poder Legislativo?
Acreditamos que não teremos dificuldades. Os nove 

vereadores têm compromisso com a população. 
Quatro deles, inclusive, são servidores públicos 
de carreira do município. Temos sete vereadores 
da base de situação. De modo geral vejo que não 
teremos dificuldades. Nosso compromisso é com 
Pato Bragado, espero que o legislativo também 
tenha este sentimento. Vejo que os vereadores são 
pessoas novas que estão com uma grande vontade 
de contribuir. 

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

Temos vários partidos em nossa coligação, como 
MDB, PP, PSD e Cidadania. Assim, há três deputa-
dos federais da nossa base, que são Sérgio Souza, 
José Carlos Schiavinato e Rubens Bueno. Já nosso 
representante na Assembleia Legislativa é o deputado 
Hussein Bakri.  Temos compromissos com estes nomes, 
já que nos apoiaram e representam Pato Bragado. 

John 
Jeferson 

Weber 
Nodari, 

vice-prefeito

Ü

ÜLeomar 
Rohden – 

o Mano, 
prefeito
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AS NOVAS REGRAS FORAM VOTADAS MESMO EM MEIO AO RECESSO PARLAMENTAR, UMA VEZ QUE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PRECISA ORGANIZAR O INÍCIO DAS 
AULAS PARA O DIA 18 DE FEVEREIRO

Ü

Bakri destaca aprovação de mudanças 
no modelos dos colégios Cívico-Militares

 Com a intenção de fortalecer 
o cenário educacional da região, a 
Federação das Indústrias do Paraná 
(Fiep) e a UniAmérica Centro Uni-
versitário se unem para a gestão 
dos Colégios Sesi em Foz do Iguaçu 
(Vila A) e Marechal Cândido Rondon.

As duas unidades passam a 
ter uma gestão compartilhada 
trazendo toda a experiência 
em inovações educacionais da 
UniAmérica para o público do 
ensino médio.

Evento realizado recentemente 
na Acimacar marcou o lançamento 
desta união no município.

O Colégio Sesi atua há 15 anos 

no estado do Paraná e integra o 
Sistema Fiep com um método de 
aprendizado onde os alunos são 
incentivados a solucionar desafios 
com suas equipes, promovendo a 
integração das disciplinas, a autonomia, 
a criatividade e o trabalho em equipe, 
muito semelhante à metodologia já 
aplicada nos cursos de graduação 
e pós-graduação da UniAmérica.

Tanto o Colégio Sesi quanto a 
UniAmérica são instituições sem 
fins lucrativos que visam a evolu-
ção e o fortalecimento da região 
paranaense por meio da educação.

Segundo o reitor da UniAmé-
rica, Ryon Braga, “a parceria irá 

ampliar as opções de atividades 
dos alunos do Sesi, incluindo 
desde a orientação vocacional 
para a escolha da profissão, até 
o desenvolvimento de habilida-
des cognitivas para ter um melhor 
desempenho na prova do ENEM. 
Tudo isto sem nenhum custo adi-
cional para o estudante.”

Essa integração entre o Sistema 
Fiep e UniAmérica começa a valer 
neste semestre fortalecendo o 
protagonismo do aluno desde 
cedo e uma maior preparação na 
carreira por meio de um apren-
dizado que visa habilidades e 
competências para a vida. 

 A Assembleia Legislativa apro-
vou recentemente o projeto que 
aprimora a implantação de 199 
Colégios Cívico-Militares no Paraná. 
Além de ampliar a participação de 
policias da reserva no novo modelo, 
a proposta adequa alguns dos cri-
térios previstos inicialmente, ao, por 
exemplo, permitir que as escolas 
sejam instaladas em cidades com 
menos de 10 mil habitantes. As 
novas regras foram votadas mesmo 
em meio ao recesso parlamentar, 
uma vez que a Secretaria da Edu-
cação precisa organizar o início das 
aulas para o dia 18 de fevereiro.

“De forma bastante democrática, 
esse novo modelo será implantado 
nos locais em que houve a aprovação 
da comunidade escolar e irá se somar 

às modalidades já existentes, como o 
ensino integral, técnico, militar, etc. O 
objetivo comum a todos eles é seguir 
elevando o desempenho e o apren-
dizado educacional no Paraná. Essas 
adequações que votamos e aprova-
mos são importantes para garantir 
que os objetivos do programa sejam 
atingidos em sua plenitude”, afirmou 
o deputado Hussein Bakri (PSD), que 
é Líder do Governo e Presidente da 
Comissão de Educação da Assembleia.

A nova modalidade de ensino 
será aplicada em escolas do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental e 
no Ensino Médio. Os colégios vão 
contar com aulas adicionais de 
Português, Matemática e Civismo, 
que vão permitir aos estudantes o 
aprofundamento no estudo sobre 

leis, Constituição Federal, papel 
dos três poderes, ética, respeito 
e cidadania. No Ensino Médio, 
haverá também a adição da dis-
ciplina de Educação Financeira.

Além das questões curriculares, 
outra mudança será a gestão com-
partilhada entre civis e militares. O 
diretor-geral e o diretor auxiliar, 
bem como a ministração das aulas, 
permanecem sendo de responsa-
bilidade dos professores da rede 
estadual. O diretor cívico-militar, 
subordinado ao diretor-geral da 
instituição, será responsável pela 
infraestrutura, patrimônio, finanças, 
segurança, disciplina e atividades 
cívico-militares. Conforme o tama-
nho da escola, haverá também de 
dois a quatro monitores militares.

O deputado federal José Carlos 
Schavinato realizou várias postagens 
em suas redes sociais onde afirma 
sua posição e apoio ao deputado 
federal Arthur Lira, líder da bancada 
do Progressistas, para a presidência 
da Câmara Federal.

Schiavinato ressalta ser pela 
governabilidade do Brasil. “Preciso 
manifestar a minha posição a todos 
os brasileiros e aos meus eleitores. 
Lira é uma pessoa preparada para 
exercer a função e é aliado ao pre-
sidente Bolsonaro. Essa aliança é 
para que se dê governabilidade ao 

país. Com certeza será uma gestão 
aberta para todos os deputados do 
Brasil. Por isso estou trabalhando e 
votarei para Arhur Lira”, ressaltou 
Schiavinato.

Nesta semana Schiavinato e 
Arthur Lira estiveram em Curitiba, 
juntamente com o líder do governo 
na Câmara, Ricardo Barros, onde 
foram recepcionados pelo gover-
nador Ratinho e outros deputa-
dos federais do Paraná. “A maioria 
absoluta dos deputados federais 
da bancada do Paraná está com 
Arthur Lira”, enfatizou Schiavinato.

 Na semana passada, quinta-feira (14), acon-
teceu a eleição e posse da nova diretoria do 
Cresems (Conselho Regional de Secretários 
Municipais de Saúde do Paraná) da 20ª Regional 
de Saúde de Toledo.

A secretária de Saúde de Marechal Rondon, 
Marciane Specht, foi eleita presidente da entidade. 

O Cresems tem a finalidade de lutar pelo 
fortalecimento do setor de saúde dos municípios 

da região. Marciane destacou sua meta perante 
a este desafio. “É com satisfação e responsa-
bilidade que encaramos a oportunidade de 
colocar nosso trabalho e disposição a serviço 
dos demais secretários para ser o porta voz 
de suas dificuldades. Esperamos contar com 
o apoio de todos, especialmente dos entes 
governamentais. Me coloco a disposição de 
todos”, enfatizou.

Schiavinato está com Arthur Lira para 
a presidência da Câmara Federal  Colégio Sesi e UniAmérica lançam parceria 

na área da educação em Marechal Rondon

Secretária de Saúde rondonense 
assume a presidência do Cresems
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Municípios 7Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

21 de janeiro de 2021

 A semana iniciou com grande 
expectativa e apreensão, já que as 
notícias davam conta da possibi-
lidade da chegada das primeiras 
doses da vacina para os municípios 
paranaenses.

Pouco mais de 24 horas depois 
de desembarcarem no Aeroporto 
Internacional Afonso Pena, em São 

José dos Pinhais, na Região Metro-
politana de Curitiba, na segunda-
-feira, dia 18, as doses da vacina 
contra a Covid-19 chegaram nas 
22 Regionais de Saúde do Paraná.

O Paraná recebeu do Ministério 
da Saúde 265.600 doses da Coro-
navac, produzida pelo laboratório 
chinês Sinovac em parceria com 

o Instituto Butantan.
A 20ª Regional de Saúde de 

Toledo recebeu 5.360 doses e 
distribuiu aos 18 municípios que 
integram a sua macrorregião.  A 
distribuição aconteceu no início da 
manhã desta quarta-feira, dia 20, e 
os municípios assim que receberam 
as vacinas já iniciaram a imunização. 

Marechal Rondon
Marechal Rondon recebeu 580 doses da vacina contra a Covid-19. As enfermeiras Patricya Priesnitz 

Fietz e Dulce Maria Meinertz da Silva foram as primeiras rondonenses imunizadas. Elas representaram os 
profissionais de saúde de Marechal Rondon que serão imunizados nesta primeira etapa.

Na sequência uma equipe do Setor de Epidemiológica da Secretaria de Saúde já iniciou a vacinação em 
profissionais da saúde nas unidades da sede e do interior. Inicialmente serão vacinados os vacinadores/
aplicadores da vacina contra a Covid-19. Na sequência os trabalhadores de Instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI), hospitais e serviços de urgência e emergência de referência Covid-19, públicos 
e privados, trabalhadores dos centros de atendimento à Covid-19, entre outros.

A secretária Marciane Specht acompanhou de perto todo o processo de imunização das primeiras doses.

Mercedes  
Adelete Becker, de 34 anos, 13 destinados à área de saúde, enfer-

meira responsável pelo setor de imunização, foi a primeira pessoa a 
ser vacinada contra o novo coronavírus em Mercedes.

Katia Loffi, de 46 anos, responsável pelo setor de epidemiologia 
de Mercedes, recebeu a segunda dose. Katia é enfermeira há 27 anos.

A vacinadora oficial do município, Paula Groff, de 48 anos, 26 anos 
dedicados à saúde mercedense, também recebeu o imunizante.

Também vacinadora em Mercedes Solenir Hermes, de 41 anos, 22 
na área de saúde, também foi imunizada. 

O município recebeu 40 doses da CoronaVac. O prefeito Laer-
ton Weber e o vice Alexandre Graunke acompanharam as primeiras 
imunizações.

Entre Rios do Oeste
O município entrerriense recebeu 40 doses. A técnica de enfermagem 

Rosecler, a auxiliar de enfermagem Giovana e as enfermeiras Luisa e 
Rosangela foram as primeiras a receberem as primeiras doses da vacina.

O prefeito Ari Maldaner e o secretário de Saúde, Jair Bokorni, par-
ticiparam deste importante momento.

Pato Bragado
O secretário de Saúde e vice-prefeito John Nodari acompanhou a 

primeira vacina contra a Covid-19 em Pato Bragado.  Fernanda Regina 
Brod, enfermeira da Vigilância Epidemiológica e coordenadora da sala 
de imunização, foi a primeira a receber a vacina. 

O município recebeu 40 doses da vacina.

 Ü
 Ü

 Ü

 Ü

Quatro Pontes
A técnica em enfermagem, 

Leoni Teresinha Simon Genz, de 
55 anos, foi a primeira pessoa 
vacinada contra a Covid-19 em 
Quatro Pontes. Ela foi escolhida 
pelo prefeito em exercício, Tiago 
Hansel, e o secretário de Saúde, 
Marco Antônio Wickert, por ser a 
profissional com maior experiência, 
atuando no Centro de Saúde há 
mais de dez anos. 

Além de Leoni, outros 39 cole-
gas receberão a primeira dose da 
vacina CoronaVac.

Nova Santa Rosa 
O município 

nova-santa-ro-
sense recebeu 120 
doses da vacina. A 
primeira imunizada 
foi Cleomar Gon-
çalves dos Santos 
de Souza, técnica 
em enfermagem. O 
prefeito Norberto 
Pinz e a secretária 
de Saúde, Ligia 
Rambo acompa-
nharam o ato. 

 Ü
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l Queimaduras
O médico clínico geral e pediatra José Lademir Friedrich destaca que 

as queimaduras são acidentes que podem causar lesões graves e podem 
ser derivadas de exposição ao sol, leite muito quente, água do banho 
muito quente, água de chimarrão ou chá derramado na criança quando 
ela está no colo, ferro elétrico, entre outros. “Todos os cuidados são muito 
importantes. Verificar sempre a temperatura antes de expor a criança em 
contato com o líquido. Já vimos casos graves de acidentes neste sentido”, 
mencionou.

l Quedas
Segundo o médico as quedas também são frequentes e podem acar-

retar problemas graves. A queda pode acontecer do trocador, da cama, do 
sofá, entre outros. “Nunca podemos deixar uma criança em um local alto, 
sozinha. Nunca sabemos quando ela vai rolar pela primeira vez”.

Questionado sobre se o acidente acontecer, o que deve ser feito, Dr. 
José ressalta que vai depender da intensidade do trauma. “Temos dois 
parâmetros para definir a intensidade do trauma. O primeiro dele é se teve 
algum desmaio/ou perda de consciência e também se após algum tempo a 
criança iniciar com vômito. A sonolência, desde que passageira, é normal. 
O vômito pode aparecer somente alguns dias depois, por isso após um 
acidente, os cuidados são fundamentais. Ir ao médico é indicado quando 
houver, portanto, a perda da consciência ou iniciar o vômito”, destacou.

l Intoxicação
A intoxicação pode vir de plantas, materiais de limpeza, medicamentos, 

tudo isso deve ser tirado do alcance das crianças. “Em caso de ingestão 
indevida de medicamento, quando acontecer, os pais devem entrar em 
contato com o médico tendo em mãos a bula do remédio que a criança 
ingeriu. É na bula que consta o que fazer. Já com relação a outros produ-
tos, as embalagens devem ser observadas, sempre juntamente com um 
médico, para saber o que fazer. Geralmente um contato é mantido com o 
Centro de Intoxicação Toxicológico, para ter maiores orientações. Por isso 
saber qual é o produto é muito importante”.

l Acidentes acontecem com grande intensidade?
Dr. José possui anos de experiência na pediatria. Um dos questiona-

mentos é sobre se periodicamente recebe casos de crianças que sofreram 
algum tipo de acidente, ele responde enfaticamente: “Acidentes com crian-
ças são muito comuns, desde os mais leves até os mais sérios. Diariamente 
recebo casos de acidentes. Por isso precisamos realizar ações para pre-
veni-los. Os mais comuns são as quedas leves. Para as mães, um recado: 
antes de colocar a criança em algum local, deve primeiro ser analisado o 
ambiente. Caso tenha algum risco, não deixar a criança a sós. Volto a dizer, 
a prevenção é o melhor remédio”, finalizou o pediatra.

 Na semana passada, notícias veiculadas em meios de comunicação de acidentes com 
crianças na região, deixaram a todos estarrecidos. Foram três casos em pouco espaço de 

tempo. Queda, engasgo e objeto que caiu sobre a criança.
Diante dos fatos, o jornal Tribuna do Oeste buscou profissionais que trouxeram 

importantes dicas de como evitar e o que pode ser feito quando o acidente acontecer, 
para evitar maiores problemas e até mesmo que a criança venha a óbito. 

 Lucas Gabriel Schlogl, 2º tenente do Corpo de Bombeiros de 
Marechal Rondon: “em caso de algum acidente, ligue 193”

BOMBEIRO E MÉDICO DÃO 
DICAS IMPORTANTES QUE 
PODEM AJUDAR MUITO NESTAS 
DUAS QUESTÕES

como evitar e o 
que fazer quando 

acontecer?

Acidentes com crianças: 

l Estatísticas
Inicialmente vamos falar sobre os casos mais 

frequentes de acidentes com crianças. Reali-
zando uma busca na internet encontramos o site 
criancasegura.org.br.  É uma organização não 
governamental e sem fins lucrativos, que atua 
para salvar crianças e adolescentes de todos os 
tipos de acidentes, principal causa de morte de 
meninas e meninos de 1 a 14 anos de idade.

Segundo dados contidos no site, mais de 3 
mil crianças morrem vítimas de acidentes no 
Brasil todo ano. Só em 2018, esse número che-
gou a 3.318. Desse total, mais de 50% das mortes 
corresponderam à faixa etária de 0 a 4 anos de 
idade. Ou seja, a cada 10 mortes de crianças de 0 
a 14 anos, mais de 5 são de crianças de 0 a 4.

l Mais comuns
Dentre os acidentes que causam o maior 

número de óbitos destacam-se as sufocações, os 
afogamentos e os acidentes de trânsito. Outros 
acidentes que também deixam vítimas fatais são 
queimaduras, quedas, intoxicações, acidentes 
com armas de fogo, dentre outros.

Esses dados alarmantes trazem à tona a 
importância do cuidado com as crianças desde 
os primeiros anos de vida. De acordo com Vania 
Schoemberner, gerente executiva da Criança 
Segura, “o olhar e a concepção sobre os acidentes 
precisam ser transformados, deixando de consi-
derá-los como fatalidades que independem de 
nossas ações. Mais do que fatalidades, os acidentes 
são em sua maioria previsíveis e evitáveis”, explica. 
Diariamente, nove mortes de crianças podem ser 
evitadas no Brasil por meio de ações comprovadas 
de prevenção de acidentes.

“Por isso, o olhar atento e cuidadoso na pri-
meira infância é primordial para preservar a vida 
das crianças, tanto nessa fase da infância quanto 
nas outras. Cuidar das crianças é responsabili-
dade de toda a sociedade”, destacou Vânia.

l Afogamento
Os afogamentos são a principal causa de morte de crianças 

de 1 a 4 anos e podem acontecer em piscinas, rios, lagos, mar e 
até mesmo em banheiras e baldes. 

Conforme o 2º tenente do Corpo de Bombeiros de Mare-
chal Rondon, Lucas Gabriel Schlogl, é imprescindível que as 
crianças quando forem se banhar, estejam acompanhadas de 
um responsável, que irá garantir que acidentes não ocorram. 
“Os responsáveis devem observar as condições do local, prin-
cipalmente quanto aos riscos que possam existir. As crianças 
devem ser orientadas constantemente dos riscos que a água 
pode representar. Já os acidentes domésticos em piscinas, 
baldes ou outros locais que possam conter água, podem ser 
evitados se forem devidamente fechados. A prevenção é muito 
importante. A criança tem muita curiosidade, por isso temos 
que tomar todos os cuidados”, enfatizou.

Em caso de o afogamento acontecer, segundo Schlogl, o 
primeiro paço é acionar o serviço de socorro 193 e depen-
dendo do grau de afogamento, os Bombeiros poderão repassar 
algumas orientações do que pode ser feito com a vítima até a 
chegada da ajuda.

l Engasgamento
A sufocação acontece quando há obstrução das vias 

respiratórias, seja por brinquedos, alimentos pequenos, 
objetos macios e até mesmo com conteúdo gástrico. 
Essa é a principal causa de morte acidental de bebês de 
até 1 ano de idade. 

O 2º Tenente destaca que em caso de um acidente 
deste porte, também é importante ligar para o 193, onde 
um profissional irá orientar sobre a manobra que deve 
ser feita para desobstruir as vias aéreas. “Dependendo 
da idade da criança a manobra deve ser feita no ante-
braço, virando a cabeça para baixo e dando palminha 
nas costas. Em casos de crianças maiores, elas devem 
ser sentadas no colo para que a barriguinha possa ser 
apertada. A pessoa deve manter a calma até a chegada 
dos Bombeiros. Já recebemos muitas destas ocorrências 
e grande parte delas foi resolvida pelo telefone. Quando 
os Bombeiros chegaram ao local com a ambulância, 
tudo estava resolvido. Reforço, em caso de algum destes 
acidentes, ligue 193”, enfatizou Lucas.

Médico clínico geral e pediatra José Lademir Friedrich: “a 
prevenção é o melhor remédio”

Ü
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Da Vinci"

Comenta-
rista fute-
bolístico
da Globo

São Judas
(?), padro-
eiro dos 

advogados

Cacoete lin-
guístico su-
lista (BR)

Ereto

"Light My (?)", 
sucesso do The Doors

Peça de
chaveiros
Proibida
por lei

Nome da
letra "H"
Precisar,
em inglês

Planta
que irrita

a pele
Camareiras

3, em
romanos

Onde
está?

Aqui está!
Baseada

em
suposição

Barraca
de feira

Muito agi-
tada (Psiq.)

Cortes de açougue
como o acém

Jardim do (?): local 
onde morava Eva (Rel.)

Confusão
(pop.)

Avião não
tripulado

Cadeias de monta-
nhas agrupadas
Presidente do

Uruguai (2014)

Sucede
(o fato)

Traje de
Mario, per-
sonagem

dos video-
games

Habitat
do ácaro
Espanhol
(abrev.)

Rua, em
francês
Marcha
do carro

3/daí — lan — rue — sac. 4/fire — need. 5/drone. 10/casagrande.
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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.

Devagar e sempre, ariano, como 2020 te ensinou. 
Siga planejando e se preparando antes de agir. Mas 
mantenha sua tradicional força e coragem e não 
paralise frente às adversidades. A semana pode trazer 
atrasos e desafios, mas sua intuição pode te ajudar 
a encontrar novos caminhos. Lembre-se de pedir 
ajuda sempre que necessário e mantenha o foco 
nos projetos que você mais quer que deem certo.  
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 1 caixa de morangos cortados ao meio
    (limpos e sem folhas)
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 IN
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ED
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para pensar mais em você, 
virginiano. Este ciclo novo que se inicia é uma 
bela chance de incluir na sua rotina as atividades 
de lazer e de prazer, os projetos de trabalho 
que você mais deseja e tudo mais que possa 
deixar sua rotina mais feliz, leve e produtiva. 
Assuntos afetivos estão favorecidos, mas os 
de trabalho também, que inclusive prometem 
grandes novidades.

INGREDIENTES: 

MODO DE PREPARO: 

Variedades10 Tribuna do Oeste 
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21 de janeiro de 2021
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um período favorável para os assuntos em grupo, 
pisciano. Trabalhar em equipe, conversar para 
tomar decisões e por aí vai. Um bom momento 
para conversas com amigos ou seu amor e 
para definir melhor seus projetos e parcerias 
do momento. Assuntos internos, contato com 
a natureza, autoconhecimento e vida espiritual 
também estão em pauta. Fique atento aos insights 
e ideias que surgirem nesses dias. Anote tudo.
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morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Uma semana mais tranquila, taurino, ótima para 
iniciar coisas e dar passos maiores na direção 
do futuro. Mas, é bom se abrir para o novo 
e experimentar um pouco mais. Isso porque 
o céu da semana favorece mudanças e traz 
oportunidades diferentes pra você. Fique atento 
também aos convites e propostas que possam 
surgir pelo caminho. São tempos favoráveis 
nos assuntos afetivos e também de trabalho.
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MODO DE PREPARO:
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Reserve. Em uma panela
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Um ótimo momento para dar novos passos, 
geminiano. Mas com calma e responsabilidade, 
com foco e dedicação. Lembre-se que neste 
momento de vida você não conseguirá fazer 
tudo que deseja, mas poderá crescer, e muito, 
em alguma coisas que prometem muito sucesso. 
Ao longo destes dias você pode ter ótimas 
surpresas e notícias de trabalho e é um ótimo 
momento para as divulgações em geral.  
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MODO DE PREPARO:
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Reserve. Em uma panela
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Um momento ótimo para organizar a vida 
e a rotina, leonino. Você pode adotar novos 
hábitos, fazer coisas novas e planejar sua vida 
de uma outra maneira. Os assuntos de trabalho 
prometem novidades e muita produtividade, 
com resultados excelentes que tendem a motivar 
você. Use mais a sua intuição e a criatividade, 
especialmente se surgirem obstáculos e desafios.
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A Lua Nova abre novas perspectivas em sua vida, 
canceriano. É importante se abrir para o novo, 
não só nas coisas que você cria, mas também 
nas oportunidades que chegam até você. Um 
céu favorável para início de relações e parcerias 
e para novos passos em seus relacionamentos 
que já existem. Um ótimo momento para abrir 
as portas para novos grupos, amigos e parceiros 
de trabalho também.
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MODO DE PREPARO:
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coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

São bons dias para organizar as coisas da casa 
e da família, libriano, mas também para pensar 
mais em você, na sua independência e no seu 
futuro. Assuntos ligados a filhos também estão 
em pauta, assim como os assuntos do coração 
em geral, como amor e relacionamentos. É 
importante usar mais a sua criatividade e ser 
mais flexível. São dias mais leves e por isso 
mais produtivos.
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MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Vá com calma, escorpiano, e faça tudo com a 
devida atenção. O céu da semana pede cuidado 
com os passos muito velozes, especialmente 
porque é hora de seguir mais devagar. Os 
relacionamentos prometem movimentos e 
novidades, podendo trazer surpresas e situações 
inesperadas. Um ótimo momento para pensar 
em cursos e estudos que possam te trazer mais 
produtividade no trabalho.
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MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um bom momento para cuidar de coisas práticas, 
sagitariano, mas especialmente com foco nas 
coisas de prazer ou naquilo que você mais quer 
que aconteça em sua vida. São dias para fazer 
ou planejar viagens, cursos, estudos, divulgações 
e conversas importantes. Pode ser um momento 
de mais instabilidade e contratempos, mas com 
calma, você tende a tirar tudo de letra.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

Variedades10 Tribuna do Oeste
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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 colocar em prática 
os aprendizados dos últimos tempos, 
capricorniano, e ter mais tempo para você. 
Faça apenas o que quer ou precisa, sem 
se cobrar demais. Encontre tempo para se 
divertir, para descansar, para namorar e fazer 
coisas de lazer. Sua criatividade também está 
em alta. Valorize mais as suas conquistas e 
invista ainda mais em você.
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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 ótimo momento para fazer alguma coisa nova, 
aquariano, mas lembre-se que ainda é tempo de 
planejar e que cada passo deve ser muito bem 
pensado porque este ano será um grande ano 
para você e onde você colocar energia, a coisa 
vai crescer. Por isso, é fundamental escolher 
muito bem o que está fazendo. O céu desses 
dias favorece a busca por autoconhecimento 
e os assuntos espirituais.

Humor

l 12 pedaços de frango cortados na junta (passarinho)
l 5 dentes de alho amassados com sal a gosto
l 1 cebola bem picada
l 4 colheres (sopa) de cheiro-verde bem picado
l 5 colheres (sopa) de suco de limão
l 1 colher (café) de tempero baiano
l 1 xícara de farinha de trigo
l 1 colher (sopa) de orégano
l 1 colher (chá) de fermento em pó 

Pulando de paraquedas
Havia três passageiros no avião: o presidente da República, o homem mais inteligente 
do mundo e um escoteiro. De repente o piloto gritou que o avião ia cair. Só havia três 
paraquedas, de modo que o presidente pegou um dizendo que como era a personalidade 
mais importante, devia salvar-se. Depois o homem mais inteligente do mundo agarrou 
outro paraquedas e saltou, dizendo que sua inteligência tinha grande importância para 
o mundo. Então o piloto disse:
– E agora? Só temos um paraquedas. Quem vai se salvar?
O escoteiro respondeu:
– Não há problema. O homem mais inteligente do mundo saltou com minha mochila!

No Japão
Dois amigos conversam sobre as maravilhas do Oriente. 

Um deles diz: Quando completei 25 anos de casado, 
levei minha mulher ao Japão. Não diga? E o que pensa 
fazer quando completarem 50? Volto lá para buscá-la.

Misture em tigela, com os pedaços de frango, o alho amassado, a cebola, o cheiro 
verde, o limão e tempero baiano. Deixe descansar por 10 minutos. Em uma tigela à parte, 
misture a farinha de trigo, o orégano e o fermento. Coloque a segunda mistura em cima 
da primeira e tape, agitando bem, para que a farinha e os ingredientes se misturem bem 
aos pedaços de frango. Frite em panela alta, com óleo bem quente, deixando dourar 
(aproximadamente 15 minutos). Retire, coloque em papel toalha para escorrer e disponha 
numa travessa, enfeitando com salsa picada.

Ficam bem crocantes, tais os que são feitos em lanchonetes especializadas, a grande 
diferença é o sabor bem mais agradável e caseiro. 

Frango à passarinho super crocante
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Por que fazer exames médicos periódicos?
A principal função dos exames médicos periódicos é a de 
detectar precocemente doenças, principalmente as que 
ainda não estão demonstrando sintomas. Esse tipo de 
exame é chamado de rastreio. Existem várias complicações 
de saúde que podem levar meses ou até anos para gerarem 
sinais no corpo. Quando esses sinais aparecem, a cura ou 
tratamento podem se tornar muito mais complicados. 
Quanto mais precocemente uma doença é descoberta, 
maiores as chances de combatê-la.

Quais doenças podem ser detectadas?
Existem muitas doenças que podem ser descobertas por 
meio dos exames médicos periódicos. Trazemos alguns 
exemplos de doenças ou complicações de saúde que são 
muito mais facilmente controladas se descobertas no 
início, como:
l Diabetes tipo II, por meio de exames de sangue de 
glicemia em jejum;
l Hipertensão arterial, por meio da medição periódica da 
pressão arterial;
l Câncer de colo de útero, por meio do exame de 
papanicolau;
l Câncer de próstata, por meio do exame de toque;
l Câncer gástrico, de cólon ou reto, através de endoscopia;
l Colesterol alto, por meio do exame sanguíneo de 
dosagem de colesterol; entre outros.

Quais exames fazer?
Os exames médicos necessários variam de acordo com o 
sexo e faixa etária. O médico pode ainda solicitar exames 
adicionais, de acordo com seu histórico de saúde e doenças 
na família.
l Para recém-nascidos – teste do pezinho (detecta doenças 
como fenilcetonúria e hipotiroidismo);
l Para mulheres acima de 20 anos — exame de papanicolau, 
ultrassom transvaginal e mamografia após os 40;
l Para homens a partir dos 40 anos —  exame de toque, ultrassom 
e exame de sangue para detectar câncer de próstata;
l Para adultos de ambos os sexos —  exames de 
sangue (hemograma, glicemia de jejum, colesterol, 
triglicerídeos, eletrólitos, ureia e creatinina, hormônios 
da tireoide, enzimas hepáticas, DSTs), exame de urina, de 
fezes e endoscopia.

De quanto em quanto tempo fazer os exames?
A periodicidade para a realização dos exames de rotina 
depende de alguns fatores: idade, tipo de ocupação da pessoa, 
presença de fatores de risco ou doenças. De modo geral, 
recomenda-se que o intervalo entre os exames deve ser:
l 6 em 6 meses para pessoas com doenças crônicas, como 
diabetes, hipertensão arterial ou câncer;
l 1 em 1 ano para pessoas abaixo de 18 anos ou acima de 
45 anos, ou com fatores de risco (colesterol alto, obesidade, 
fumantes, sedentários);
l 2 em 2 anos para pessoas saudáveis entre 18 e 45 anos.

Manter a saúde em dia
Os exames médicos periódicos são uma ótima maneira de 
se manter em dia com a saúde, estando sempre um passo 
a frente de possíveis complicações. Contudo, lembre-se 
também de sempre procurar um profissional de saúde 
quando sentir algo diferente e tirar suas dúvidas.

l É perigoso fazer endoscopia?
Hoje em dia há uma incidência muita baixa de pacientes que têm complicações, praticamente 0%. O que 
pode ocorrer é alguma complicação com paciente que já estejam em condições desfavoráveis, questão de 
idade, com problema cardíaco. Nesses casos, o paciente é encaminhado primeiramente para uma análise com 
cardiologista, ou avaliação com anestesista, para ver se o exame é contraindicado.
O atendimento na Gastro Clínica Rondon está seguindo todas as normas preventivas da Vigilância Sanitária 
e do Ministério da Saúde. Os agendamentos ocorrem de 30 em 30 minutos para evitar filas de espera, assim 
como exames são realizados seguindo a legislação, e todos os cuidados, com a utilização de EPIs de proteção.
Por tanto, não deixe para cuidar da sua saúde amanhã, agende agora mesmo uma consulta. A clínica está localizada 
na rua Espírito Santo, 127, telefone (45) 2031-5050, próximo ao Hospital Rondon (antiga clínica do Dr. Milton). 

Neste período de pandemia de Covid-19 muitas 
pessoas têm se preocupado com medidas protetivas 
contra o vírus, porém, estão esquecendo outras doenças.

O médico Adriano Tagarra, da Gastro Clínica 
Rondon, informa que uma das preocupações é com 
as doenças que atingem o sistema digestivo, princi-
palmente pois as pessoas têm vivido mais momen-
tos de estresse, má alimentação e consumido mais 
bebida alcoólica, o que reflete na sensibilidade do 
aparelho digestivo. A Gastro Clínica Rondon vem 
atendendo vários pacientes que apresentaram sin-
tomas de doenças digestivas nestes últimos tempos.

“É claro que a gente se preocupa e vê de perto 
a questão do coronavírus, mas não podemos 

esquecer-nos da importância da realização dos 
exames preventivos, lembrando que as outras 
doenças não deixaram de existir. Continuamos 
com índices altos de câncer, identificando e tra-
tando esses pacientes através das endoscopias 
e das colonoscopias”, alerta Tagarra.

“Nós necessitamos dessa prevenção. Nas mulhe-
res, a primeira incidência de câncer é o de mama, o 
segundo é o de colo, na sequência colo de útero e 
depois câncer gástrico. Por isso devemos estar aten-
tos também às outras doenças”, informa, alertando 
para que as pessoas, além de manter os cuidados 
de prevenção ao coronavírus, também cuidem da 
sua saúde em relação a outras enfermidades.

Médico rondonense alerta sobre a 
importância da realização de exames 
para diagnosticar possíveis doenças

TAGARRA ESCLARECE 
QUE NESSE PERÍODO 
DE PANDEMIA, COM 
MÁ ALIMENTAÇÃO 
E MOMENTOS 
DE EXTREMO 
NERVOSISMO, 
OS PROBLEMAS 
D IGESTIVOS 
AUMENTARAM

 Dr. Adriano Tagarra, da Gastro Clínica Rondon 

l Exames
Tagarra enfatiza que essas doenças 
não pararam, elas continuam evoluindo 
e atingindo muitas pessoas. Para isso, 
ele alerta sobre alguns sintomas do 
câncer de colo, como: dores abdominais, 
estufamento, formação de gases, má 
digestão, azia, refluxo, dor epigástrica, 
diarreia crônica, constipação e 
sangramento nas fezes.
Apresentando alguns desses sintomas, 
se faz de suma importância realizar 
uma consulta a um médico especialista 
para realizar uma avaliação, identificar 
possíveis doenças e fazer um tratamento 
da forma mais correta possível.
Na Gastro Clínica Rondon você encontra 
o exame de endoscopia, que serve para 
identificar doenças no sistema digestivo.

l O que é a endoscopia?
A endoscopia é um exame desenvolvido pelos japoneses, 
realizado com aparelhos importados do Japão. Trata-se de um 
tubo flexível com uma filmadora Full HD na ponta, além de uma 
unidade de captação das imagens no CCD, que é um dispositivo 
digital que capta a imagem e reproduz ao médico imagens reais 
do estômago e sistema digestivo, para que ele seja visto por 
dentro e analisado, para identificar possíveis doenças.
Por tanto, através da endoscopia é possível identificar a origem 
de uma possível dor ou mal estar e a partir disso realizar o 
tratamento mais adequado.
“É possível, inclusive, identificar o H. Pylori, que é uma espécie 
de bactéria que se aloja no estômago e está relacionada, 
segundo estudos de gastroenterologia, às gastrites, formações 
de úlcera e câncer de estômago”, enfatiza Dr. Tagarra.
Os pacientes que tem essa contaminação precisam erradicar a 
bactéria para promover um tratamento adequado.

l Como o exame é feito?
Primeiro é feita uma consulta e uma avaliação com o paciente, para 
entender qual é o seu problema. Ela é de suma importância, tanto para 
o médico entender qual é a queixa do paciente e o que ele procura nos 
exames, quanto para o paciente que poderá ser tratado da forma mais 
adequada e orientado sobre o procedimento.
Após, é realizado o exame. O paciente vai até a clínica em jejum, conforme 
orientação prévia. Ele é encaminhado à sala de exame pela enfermeira, 
deita na maca e recebe uma leve sedação, para garantir que ele não sinta 
nenhum desconforto no exame.
O aparelho é introduzido através da boca e começa a reproduzir as imagens 
para que o profissional faça a avaliação e identifique possíveis doenças ou 
lesões. O exame leva em torno de 15 ou 20 minutos.

l Como é o 
pós-exame?
Após o exame, o paciente fica 
na sala de recuperação, até 
se recuperar da sedação. O 
exame e as orientações são 
repassados a um familiar ou 
acompanhante. O paciente 
recebe atestado e é orientado 
a descansar e na sequência se 
alimentar. Após, é agendada 
uma nova consulta, na qual é 
repassado o tratamento mais 
adequado.

Ü
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Aniversariantes da Semana

O advogado e vereador rondonense, Arion Augusto Nardello Nasihgil e 
a esposa Karina comemoram o aniversário dele nesta sexta-feira (22)

l QUINTA (21)
Maiara Logan Francener, 
Edite Ines Scariott, Iraci 
Dall’Agnol, Cely Bertoni 
Philippsen, Cristiane 
Priesnitz, Wesley Pohl, 
Lucia Dobner Haag, 
Claudia Swarowsky

l SEXTA (22)
Jessica Karoline, Wilda 
Buss, Daniel Calvi, 
Sheila Kresta, Elisa 
Jager, Eliane Schons, 
Arion Augusto Nardello 
Nasihgil, Darlei Jung, 
Nair Reimann Dorneles 

l SÁBADO (23) 
Nina Kyst, Marciana 
Kuhn, Luciane 
Michaelsen, Yasmine 
Primaz, Leomar Pletsch, 
Luan Fukita

l DOMINGO (24) 
Gabrielly Estigarribia, 
Joao Steinmacher, Ticiana 
Fey Grutzmann, Joao 
Steinmacher, Eliza Jacobi 
Santos, Edemar Toebe, 
Urbano Ten Cathen, 
Vanderlei Sauer, Fabiano 
Silva, Alexsandro Pletsch, 
Rogério Luiz Thomé, 
Mikael Allebrandt

l SEGUNDA (25)
Jéssica da Cruz, Paula 
Neves, Beverli Rodrigues 
da Silva, Patricia Dias, 
Julia Ramos, Ireni Maria, 
Liria Maria Steffens, 
Maria Umeres, João 
Eduardo Dos Santos, 
Vera Rodrigues da 
Rosa, Vandir Hoffmann, 
Charlize Cristina Weirich, 
Cleverlei Wiellens, 
Cristiane Golfetto

l TERÇA (26)
Dulciane Santos, 
Cristiane Figula, 
Ivane de Sousa, Mara 
Back, Cristiane Figula, 
Elisabete Debo Packer, 
Júnior Perez Bifon, 
Chadia Ibrahim, Loiva 
Boni, Ana Julia Fenner 
Severo, Jean Franklin 
Simsen, Vera Donini

l QUARTA (27)
Michelli Fernanda 
Weimer, Ligia Stephanie 
Michalski, Caroline 
Fernanda Meyer, Kemini 
Senturião, Marcia 
Heinzmann, Luciane 
Zwick, Andreia Cristina 
Adams Decker, Divina 
Fagundes Rosa

 O tim tim da semana vai para a Cleci Loffi que 
aniversariou no dia 19 de janeiro. Na foto ela está 

acompanhada do esposo Altair e dos filhos Raphael e Ana

Belo registro dos 15 anos das 
gêmeas Carla e Caroline 

Dietrichs fotografadas por 
Karin Fotografias

Vereador rondonense, 
Vanderlei Sauer, 
juntamente com a esposa 
Elenice e o filho do casal, 
Joaquim. Vanderlei 
completa mais um ano de 
vida no próximo dia 24
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SÃO MILHÕES EM INVESTIMENTOS EM VÁRIAS LOCALIDADESÜ

Obras de pavimentação poliédrica 
são iniciadas em Marechal Rondon

 A Secretaria de Assistência 
Social da Prefeitura de Nova 
Santa Rosa informa que estão 
abertas a partir de quinta-feira 
(21) as inscrições para o Projeto 
Viver. Pais e/ou responsáveis 

interessados nas matrículas devem 
ir até o Centro de Referência da 
Assistência Social (CRAS) portando 
documentos pessoais, das 8h às 
11h30 e das 13h30 às 17h. 

As matrículas podem ser feitas 

até dia 29 de janeiro. O Projeto 
Viver atende crianças e adoles-
centes – dos 4 aos 17 anos – com 
estrutura na sede de Nova Santa 
Rosa e também no distrito em 
Planalto do Oeste.

Os moradores da Linha Schmidt, 
em Curvado, e da Linha Havaí, no 
distrito de Iguiporã, já acompanham 
a movimentação dos caminhões que 
estão descarregando as pedras que 
serão utilizadas na pavimentação 
poliédrica.

Na Linha Schmidt serão 
12.156m² de pavimentação com 
pedras irregulares, perfazendo 
cerca de 2 mil metros lineares. O 
investimento é de R$ 433.149,40.

Na Linha Havaí, por sua vez, o 
investimento é de R$ 439.566,48, 
num total de 11.880 m² de pavi-
mentação com pedras irregulares, 
totalizando 1960 metros lineares.

Estes dois trechos integram um 
projeto que engloba ainda a Linha 
Cinco Cantos, em São Roque, e as 
Linhas São Cristóvão e Wilhelms, em 
Margarida, cujas ordens de serviços 
foram assinadas em dezembro de 
2020. Nestes trechos, conforme 
o responsável pela empresa ven-
cedora do processo licitatório, as 
obras devem iniciar nas próximas 
semanas. O trabalho, segundo ele, 

foi prejudicado devido ao final de 
ano e as chuvas registradas nos 
últimos dias.

O investimento total nas obras 
destas cinco linhas será de R$ 
1.910.000,00, através de emenda 
parlamentar do deputado federal 
Evandro Roman. Todas também 
contam com contrapartida do 
município.

MAIS ORDENS DE SERVIÇOS
Vale lembrar que outras obras 

de pavimentação estão em anda-
mento no município e que no 
início desde ano foram assinadas 
mais seis ordens de serviços para 
obras de pavimentação poliédrica. 
Os investimentos somam mais 
R$ 1.530.850,40. Deste total, R$ 
1.161.620,14 é oriundo de emenda 
parlamentar do deputado federal 
José Carlos Schiavinato, que bene-
ficiará as linhas Ajuricaba, Concór-
dia, Arara/Maracanã. Outros R$ 
315.150,00 foram viabilizados pelo 
deputado federal Hermes Pacianello 
(o Frangão), e beneficiara as Linhas 

Apepu, São Luiz a Cunha Porã. Todos 
os trechos também contam com 
contrapartida do município.

MAIS CONTRATOS
Na manhã desta terça-feira, 

dia 19, mais um termo de contrato 
que garante mais duas importantes 

obras no município. Desta vez serão 
beneficiadas as sedes dos distritos 
de Bom Jardim e de Iguiporã.

No distrito de Bom Jardim será 
executado obra de infraestrutura 
urbana referente a calçamento na 
Avenida Itaipu. Já em Iguiporã a 
pavimentação poliédrica será 

Foi realizada na segunda-feira 
(18), na sala de reuniões do Posto 
de Saúde de Mercedes, uma reu-
nião com integrantes do Comitê 
Intersetorial, onde se discutiu o 
retorno das aulas presenciais no 
município. Além de integrantes da 
Secretaria de Educação e Cultura, 
o Comitê é formado por cola-
boradores das pastas de Saúde, 
Esporte, Lazer e Turismo, Assistên-
cia Social, Administração Finanças 
e Planejamento.  Ainda estive-
ram representantes de APMFs 
(Associação de Pais, Professores e 
Servidores), Procuradoria Jurídica 
do Município, Conselho Tutelar, 
Colégios Estaduais do Município 

e dos Conselhos Escolares.
Foi apresentado um protocolo 

de trabalho de medidas sanitá-
rias, higienização e garantia de 
distanciamento entre as pessoas 
no ambiente escolar e sala de 
aula, para possibilitar o retorno 
das aulas presenciais.

De acordo com a Secretária 
de Educação e Cultura de Mer-
cedes Juciane Brum, a ideia 
inicial é realizar o retorno 
das aulas no modelo híbrido, 
combinando práticas peda-
gógicas do ensino presen-
cial e do ensino a distância, 
conforme recomendação do 
Núcleo Regional de Educação. 

realizada na Praça Frederico Deuter 
Filho. O investimento nas obras 
será é de R$ 572.367,85, sendo os 
valores provenientes de recursos 
próprios do município. A empresa 
responsável, que venceu o pro-
cesso licitatório, é a E. C. Trindade 
– Engenharia e Consultoria Ltda. 

 A Prefeitura de Quatro Pon-
tes encerra na sexta-feira (22) as 
inscrições ao processo seletivo de 
regime celetista. O edital pode ser 
conferido no site do município, 
no endereço www.quatropon-
tes.pr.gov.br, acessando o Diário 
Oficial, com publicação em 21 de 
dezembro de 2020, ou o ícone 
“Seções” (na barra vermelha na 
página inicial) e depois “Editais”, 
sendo o edital nº 098/2020.

O processo seletivo nº 04/2020, 
de prova escrita, é para o preen-
chimento de vagas dos empregos 
públicos, para cadastro de reserva 
de dentista (10 horas - R$ 2.923,28), 
enfermeiro (40 horas - R$ 2.923,28), 
fonoaudiólogo (20 horas - R$ 
1.753,96), médico generalista - 
clínico geral ESF 1 (40 horas - R$ 
9.495,74), médico veterinário (20 

horas - R$ 2.923,28), motorista (40 
horas - R$ 2.087,63), nutricionista 
(40 horas - R$ 2.923,28), professor 
(20 horas - R$ 1.440,95), psicólogo 
(40 horas - R$ 2.923,28) e técnico de 
enfermagem (40 horas - R$ 2.087,63).

As inscrições devem ser reali-
zadas exclusivamente no site do 
município, devendo ser acessado 
www.quatropontes.pr.gov.br, após 
serviços online, protocolo cidadão e 
fazer login. Quem não tem usuário 
e senha precisa cadastrar e o login 
também pode ser acessado através 
do Google, Facebook e LinkedIn, 
disponíveis na mesma página. Em 
seguida, é necessário clicar em novo 
processo, criar novo processo, digitar 
o número do CPF e clicar em avançar. 
Após, o candidato precisa escolher o 
emprego público, preencher todos 
os campos corretamente, anexar 

arquivo com o RG e CPF e avançar 
até finalizar a inscrição. 

PROVAS
A prova escrita objetiva será 

realizada no dia 31 deste mês, 
no período da manhã, na Escola 
Municipal Dona Leopoldina. Os 
candidatos deverão comparecer 
ao local às 08 horas e os portões 
permanecerão abertos até as 08h45, 
horário após o qual não será permi-
tido, em hipótese alguma, o acesso 
de candidatos às salas de provas.

Os candidatos serão submeti-
dos a uma triagem no momento 
da entrada dos portões para veri-
ficar a temperatura corporal e 
se teve contato com pessoas 
infectadas pelo vírus Covid-19, 
mantendo, assim, a segurança 
para todos os candidatos. 

Inscrições ao processo seletivo em Quatro 
Pontes terminam nesta sexta-feira

 Inscrições para o Projeto Viver iniciam 
nesta quinta-feira em Nova Santa Rosa

Realizada a primeira reunião 
para planejar o retorno das aulas 

presenciais em Mercedes 



Arrastão contra dengue inicia na 
segunda-feira em Nova Santa Rosa 

SOMENTE SERÃO RECOLHIDOS MATERIAIS QUE FOREM DEIXADOS DO LADO DE FORA DAS RESIDÊNCIASÜ
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
LOTEAMENTO PREDIGER LTDA-ME tornam público que recebeu   do IAT a Licença Prévia 
para instalação de LOTEAMENTO PREDIGER a ser instalado na CHÁCARA 75/76/77 zona 
Sub urbana de Marechal Cândido Rondon- Pr. Validade 27/10/22

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Milton Hartmann torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação para Suinocultura 
implantada no Lote Rural nº 55/B/A, do 12º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Guará, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 13/01/2027.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Voldemir Muller torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença Ambiental Sim-
plificada para Suinocultura implantada no Lote Rural nº 01-A, 45º Perímetro, Entre Rios do 
Oeste, Paraná. Validade: 14/01/2027.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ANDRESSA CRISTINA STASSUN torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simpli-
ficada para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA CRECHÁRIO a ser implantada NO LOTE 
RURAL N° 49/51/53/B DO 23° PERÍMETRO - MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ALTAIR RUPULO torna público que recebeu do IAT, a Licença Simplificada para A ATIVI-
DADE DE SUINOCULTURA CRECHÁRIO a ser implantada NO LOTE RURAL N°10C, 
LINHA AJURICABA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
ALTAIR RUPULO torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação de Licença Simplifi-
cada para A ATIVIDADE DE SUINOCULTURA CRECHÁRIO implantada NO LOTE RURAL 
N°10C, LINHA AJURICABA, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ildor Hasper torna público que recebeu do IAT, a Licença de Operação para atividade de 
suinocultura, nº 126306, com validade até 23/06/2021 instalada no Lote Rural nº 208-B, 
16º Perímetro, Fazenda Britânia no Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ildor Hasper torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença de Operação 
para atividade de suinocultura instalada no Lote Rural nº 208-B, 16º Perímetro, Fazenda 
Britânia no Município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
CARLOS ALBERTO MAEHLER torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação 
de Ampliação para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 138, do 39° 
Perímetro, Município de Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)
CARLOS ALBERTO MAEHLER torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de Ope-
ração de Ampliação para atividade de Suinocultura implantada no Lote Rural n° 138, do 
39° Perímetro, Município de Marechal Cândido Rondon/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Dilson Meert, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a licença ambiental simplificada 
para a atividade de Piscicultura, instalado no Lote Rural N 23/A, s/n, Distrito de Bom Jardim, 
Marechal Cândido Rondon-PR. 

 Na manhã de terça-feira (19) 
aconteceu o ato de entrega de um 
triturador de vidro para a Asso-
ciação de Catadores Amigos da 
Natureza (ACAN).

Participaram da entrega o 
secretário de Agricultura e Política 
Ambiental, Adriano Backes, o enge-
nheiro ambiental, Marcos Chaves, a 
presidente da ACAN, Josiane Cleve 
Oliveira, e demais associados.

O equipamento foi adquirido atra-
vés de um convênio com o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) e será 
extremamente útil para o armazena-
mento e destinação do vidro coletado 
no município de Marechal Cândido 

A partir de segunda-feira (25) 
começa em Nova Santa Rosa mais 
uma campanha de arrastão contra o 
mosquito Aedes aegypti, transmissor 
da dengue. Conforme a Secretaria 
de Saúde e Setor Epidemiológico,  
somente serão recolhidos materiais 
que forem deixados do lado de 
fora das residências. A campanha 
de arrastão visa contribuir com a 
eliminação dos criadouros do mos-
quito da dengue.

“Não vamos adentrar nas resi-
dências, se os munícipes quiserem 
se desfazer de lixo e outros materiais 
que possam vir a acumular água e 
virar criadouro do mosquito, devem 
deixar o material para o lado de 
fora de suas casas”, explica o coor-
denador, Marcos Aurélio (Polenta).

O arrastão será realizado 
entre os dias 25 até 29 na sede 
de Nova Santa Rosa. Já no dia 1º 
de fevereiro acontece no Distrito 
em Alto Santa Fé; dia 2 no Distrito 
em Vila Cristal e dia 3 no Distrito 
em Planalto do Oeste.

Em dezembro o município con-
firmou o primeiro caso de dengue 
do período e neste mês de janeiro 
o demonstrativo do Levantamento 
Rápido de Índices para Aedes 
Aegypti – LIRAa – alertou para o 
alto índice de infestação dos focos 
no município. Assim, para que não 
haja uma epidemia de dengue é 
necessário que a população faça sua 
parte, não deixando acumular água 
em pratinhos de vasos de plantas, 
pneus, garrafas, entre outros.

 A Secretaria Municipal 
de Saúde de Mercedes 

encaminhou comunicado a 
população sobre o novo horário 
de funcionamento da Farmácia 
Municipal, desde segunda-feira 
(18).  O horário de expediente 

será das 8h às 12h e das 13h às 
18h30, de segunda a sexta-feira.

A farmácia municipal fica 
localizada no Centro de Saúde. 

O atendimento à população 
é realizado por senha, que 

é retirada conforme a ordem 
de chegada.

 Com a chegada das vacinas 
contra a Covid-19 ao Paraná, o 
Procon-PR, órgão vinculado à 
Secretaria Estadual da Justiça, 
Família e Trabalho, alerta o con-
sumidor sobre a possibilidade de 
surgirem vacinas falsificadas. Um 
destes casos foi identificado em 
Madureira, Zona Norte do Rio de 
Janeiro, quando ambulantes estavam 
vendendo suposto kit composto 
por vacina, certificado e agulha para 
a aplicação por R$ 50,00.

“As vacinas que chegam ao 
nosso Estado estão sendo apli-
cadas exclusivamente pelo Poder 
Público de acordo com o calen-
dário de vacinação, e não existe 
venda do imunizante. Sabemos 
que o momento é de expectativa, 
mas não vamos admitir que seja 

Farmácia municipal 
tem novo horário 
de atendimento 

em Mercedes

 Procon-PR alerta sobre vacina 
falsificada para combater a Covid-19

colocada em risco a vida, a saúde 
e a segurança das pessoas”, alerta 
o secretário de Justiça, Família e 
Trabalho, Ney Leprevost.

“O consumidor deve ficar atento 
para não cair em golpe, pois não 
houve liberação da venda de vacina 

A foto é da vacina falsificada que 
estava sendo vendida no Rio

ainda no Brasil”, reforça a  chefe do 
Procon-PR, Claudia Silvano. Nesta 
terça-feira (19) as doses começaram 
a ser distribuídas pelo Governo do 
estado para Curitiba e os demais 
municípios paranaenses pelas 
regionais de Saúde. 

ACAN recebe triturador de vidro

Rondon. Além da produtividade, o 
triturador dará mais segurança aos 
associados da ACAN, tendo em vista 
que até então o serviço de trans-
formação das garrafas de vidro em 
cacos era feito manualmente.

Backes aproveitou a oportunidade 
para enaltecer o trabalho da ACAN no 
município, prestando um serviço de 

excelência na coleta seletiva e gerando 
renda para os seus associados. Também 
citou que mais investimentos estão 
em andamento e serão entregues nos 
próximos meses, incluindo a cons-
trução do barracão e sede própria 
para a ACAN e mais equipamentos 
para a triagem e beneficiamento do 
material reciclável. 
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