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De volta à vida
 Autorizar ou não as crianças a irem à escola? Há perigo devido a pandemia? Alguns pais estão se fazendo estas perguntas 

desde o início da semana, já que em muitas instituições de ensino as aulas presenciais retornaram. Em outras, retornarão nos 
próximos dias, de forma gradual. A psicóloga Sandra Stenzel diz que retorno das aulas presenciais é muito importante para os 

alunos, pois a socialização e a convivência com os colegas são fundamentais para o desenvolvimento de crianças e jovens.
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A importância do retorno às aulas presenciais

Lindeiros 
com o 
governador
Na última semana uma comitiva 
de prefeitos dos municípios 
lindeiros ao Lago de Itaipu, 
liderada pelo prefeito de Pato 
Bragado, Leomar “Mano” 
Rohden, esteve em audiência 
com o governador Ratinho 
Junior. Na oportunidade, 
apresentaram uma série de 
demandas regionais, entre elas, 
a duplicação nas rodovias PR 
495 e 497, desde São Miguel do 
Iguaçu até Marechal Cândido 
Rondon, melhorias na rede de 
distribuição de energia elétrica e 
apoio a programas habitacionais 
e de saúde pública.
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Projeto de lei 
pede liberação 
da aplicação de 
defensivos com 

drone em Marechal  
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ENTREVISTA
Diretor do Colégio 

Martin Luther 
destaca projeto 
“Feras do Vôlei”

PÁGINA 05



Opinião2 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
11 de fevereiro de 2021

editorial
Opinião2 Tribuna do Oeste

Quinta-Feira
1º de outubro de 2020

editorial

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.
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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

Fernando Gambôa*        
Marcio Kanamaru**O FUTURO DO VAREJO É DIGITAL 

Mundialmente, existe uma inter-
rogação sobre o destino do varejo, 
principalmente com os caminhos que 
o segmento tomou devido à pande-
mia da Covid-19. A necessidade fez 
com que inúmeros varejistas inves-
tissem no digital e antecipassem o 
futuro em poucos meses. Agora, a 
percepção é de que as marcas no 
Brasil e na América do Sul não têm 
mais essa dúvida, mas é necessária 
a infraestrutura para viabilizar toda a 
tecnologia que o setor demanda, para 
não ficarmos para trás no mercado.

Ao longo dos últimos anos, temos 
acompanhando um movimento cha-
mado omnichannel, no qual os canais 
cruzam-se para colocar o cliente no 
centro e brindar a melhor experiência 
de compra possível, independente-
mente do canal em que começa e 
termina a jornada. Devido às restrições, 
circulação limitada e fechamento de 
inúmeras lojas de artigos não essen-
ciais, causadas pela covid-19, alguns 
empresários recorreram ao e-com-
merce para manter seus negócios 
funcionando. Como tudo isso ocorreu 
ao mesmo tempo, é inegável que o 
varejo tenha sido obrigado a acelerar 
a adoção de tecnologia, gerando um 
volume de digitalização jamais visto 
no setor.

No Brasil e na América do Sul, espe-
cificamente, estamos acompanhando 
um processo de digitalização que visa 

 Multidões sem máscara, sem medo 
da Covid-19 e sem problemas em debo-
char dos riscos à saúde. Contrariando 
as recomendações dos órgãos com-
petentes, o que se vê cada vez com 
mais frequência é a proliferação das 
aglomerações. 

No final de semana que passou houve 
flagrantes de várias festas clandestinas 
em toda região. Especificamente em 
Marechal Rondon, a Polícia Militar foi 
chamada para interromper uma festa com 
cerca de 250 participantes, muitos deles 
adolescentes. Na hora da abordagem, 
alguns fugiram, outros ignoraram e o 
responsável ninguém sabia quem era. 

Mas, o que existe por trás dessa 
desobediência? Não estamos aqui para 
fazer um tribunal para julgar pessoas, 
nada disso. Queremos analisar, tentar 
entender os motivos e provocar reflexão. 
Afinal, de um modo geral, todos nós 
também estamos enjoados deste iso-
lamento, desta necessidade de manter 
o distanciamento social. 

Infelizmente parcela da população 
opta por encarar os graves desafios que 
estamos enfrentando com o negacionismo 
onipotente e inconsequente. Essas festas 
clandestinas são um claro retrato disso.

É bem verdade que a adolescência 
é o período mais difícil da vida. O ado-
lescente já não conta com a proteção 
de quando criança e ainda não tem 
acesso aos recursos do adulto. Então, 
para resolver isso, ele busca agrupar-se. 
Contudo, os problemas e dilemas não 
são resolvíveis em grupo. Mas, o ado-
lescente quer estar em grupo para me 
sentir aceito, pertencente e acolhido. 
Se esse grupo transgredir então, está 
transgredindo com ele. Essas festas 
clandestinas são grandes e perigosos 
exercícios de transgressão em busca da 
sensação de pertencimento e da total 
falta de empatia.

A pandemia atingiu em cheio o nar-
cisismo, a onipotência, a certeza de 
que podemos tudo, que controlamos 
tudo. Os mais adultos buscam, nos 
fatos e na ciência, a saída para isso. 
Os adolescentes, de todas as idades, 
preferem fechar os olhos para as evi-
dências e celebrar como se não hou-
vesse amanhã. Dessa forma, fazem 
tudo para que realmente não haja.

*Fernando Gambôa é sócio-líder de consumo e varejo 
da KPMG no Brasil e América do Sul.

**Marcio Kanamaru é sócio de tecnologia, mídia e 
telecomunicações da KPMG.
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fortalecer o modelo predominante no 
varejo, onde o canal digital é mais um 
que complementa a estrutura de negó-
cio, na qual, na maior parte dos casos, 
a loja física é o carro-chefe da marca.

Quando vemos o mercado varejista 
aumentar significativamente a utilização 
dos meios digitais para vender os produ-
tos, não significa que esteja decretado 
o fim das lojas físicas, muito menos do 
comércio tradicional. Para citar alguns 
exemplos de utilização dos meios digitais 
pelo setor, temos as situações onde a 
compra é feita de maneira digital, mas o 
cliente retira o produto na loja e, no caso 
de algum problema, pode devolver no 
mesmo local. São os chamados BOPIS 
(Buy online, Pick up in Store) e BORIS (Buy 
online, return in store), respectivamente.

Este tipo de serviço vem fortalecendo 
o varejo digital, juntamente com as deno-
minadas dark stores, que começaram 
como locais de distribuição de produtos 
para viabilizar a logística urbana com 
menores prazos e que iniciam, também, 
um processo de atendentes, que digital-
mente fazem a demonstração de produ-
tos, sem que, para isso, seja necessária 
uma vitrine ou produto exposto.

Porém, existe um fator que precisa 
ser abordado, que é a utilização do 5G. O 
varejo digital requer uma nova realidade 
de conectividade que será entregue por 
essa nova tecnologia que congrega como 
características básicas não apenas a 
velocidade, que é de pelo menos 10 

gigabits por segundo e uma latência 
mais baixa, algo de no máximo cinco 
milissegundos. Essa nova tecnologia trará 
a oportunidade de novos experimentos, 
como por exemplo, de uma loja virtual 
integrada a dispositivos de realidade 
aumentada com capacidade tátil, em 
algo totalmente imersivo e inovador. Além 
disso, experiências imersivas para o con-
sumidor poderão contar com tecnologias 
holográficas simulando o processo de 
retirar produtos das gondolas e checá-lo 
como fazemos nas lojas físicas, ofere-
cendo uma integração ainda com robôs 
concierge, que podem em tempo real 
sugerir uma receita para aquele produto.

Outra premissa importante da utiliza-
ção do 5G no varejo digital é a questão 
das entregas. Com a utilização dessa 
tecnologia atrelada à rápida transmissão 
de dados, as entregas via drones serão 
mais completas e eficientes e farão parte 
de uma cadeia de suprimentos totalmente 
automatizada e ainda sustentável.

Tudo isso pode parecer futurista e 
muitos podem perguntar se até existe 
infraestrutura para a implementação 
desses serviços, e esperamos que você 
possa pontuar o título deste artigo com 
a chegada destas inovações: O futuro 
do varejo é virtual? Ou ainda, o futuro 
do varejo é virtual.

Festas 
clandestinas

O presidente 
Jair Bolsonaro 
e o governador 
Carlos Massa 
Ratinho Junior 
inauguraram na 
quinta-feira (4) o 
Centro Nacional 
de Treinamento 
de Atletismo 
(CNTA), um dos 
mais completos 
centros de 
excelência do 
País em iniciação 
esportiva, 
localizado em 
Cascavel. Muito 
simpático, 
o presidente 
atendeu o pedido 
de vários fãs e 
pousou para fotos. 

GILSON ABREU
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USO DE AVIÕES PARA ESTE FIM CONTINUA PROIBIDO NO MUNICÍPIO POR FORÇA DE LEI 
MUNICIPAL DE 1999
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Projeto visa autorizar uso 
de drones para aplicação 
de agrotóxicos em Marechal  Nomeações

Essa semana terminou a espera pra muita gente que estava esperando 
uma nomeação em cargo comissionado na Prefeitura de Marechal 
Cândido Rondon. De uma vez só o prefeito Marcio Rauber nomeou 
pelo menos 70 pessoas. As portarias foram divulgadas nas edições 
do Diário Oficial Eletrônico de segunda e terça-feira. São diretores de 
secretaria, diretores gerais, diretores de departamentos, assessores 
de setor, chefes de setor, assessores de secretaria, assessores de 
gabinete, assessores de departamento e chefes de gabinete. Quase 
todo mundo feliz.

Rebaixados
Um detalhe que chamou bastante a atenção na relação dos nomeados 
esta semana foi uma espécie de “rebaixamento” de três ex-secretários 
da gestão passada. Dante Roque Tonezer, que era secretário de 
Governo foi nomeado como diretor geral na Secretaria de Viação e 
Serviços Públicos. Valdir Sachser que era secretário de Gabinete foi 
nomeado como diretor geral na Secretaria de Assistência Social. E 
Sergio Antônio Marcucci, que era Secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, agora foi nomeado diretor de departamento na Secretaria 
de Indústria, Comércio e Turismo, lotado no Sine. 

Sempre Vida
Nos últimos dias muita conversa de bastidores dava conta de que 
uma empresa tradicional de Marechal Cândido Rondon estaria sendo 
vendida. Esta semana a informação veio à tona. Trata-se de uma fusão 
do Grupo Sempre Vida a uma das maiores empresas de medicina do 
país, a Athena Saúde. Esse grupo conta atualmente com mais de 800 
mil beneficiários em planos de saúde e odontológicos em diversos 
estados brasileiros. Segundo nota do Grupo Sempre Vida, os seus 
conveniados continuarão sendo atendidos pela mesma estrutura 
e pessoas conhecidas há anos, somando-se à força institucional de 
renome nacional da Athena Saúde. A promessa é de um atendimento 
médico-hospitalar ainda mais qualificado.

Sempre Vida II
A transação comercial ainda está tramitando, em fase final de aprovação 
nos órgãos reguladores do mercado. Tão logo a transação seja concluída, 
todos os colaboradores, clientes e parceiros do Grupo Sempre Vida 
terão maiores informações a respeito. O que se sabe até aqui é que o 
médico Dietrich Seyboth (Dr. Hippy) permanecerá como acionista 
do grupo, bem como a administradora Ana Carolina Hildebrand 
Seyboth, também continuará na direção geral. 

Novo pedágio
Nas audiências públicas promovidas pela Frente Parlamentar do 
Pedágio na região Oeste, no final de semana passado, foi praticamente 
unânime o repúdio ao novo modelo de pedágio proposto para o 
Paraná pelo Governo Federal, através do Ministério dos Transportes. 
As audiências aconteceram na sexta-feira (5) em Cascavel e no sábado 
(6) em Foz do Iguaçu. “O que fica claro no novo contrato que querem 
fazer é o aumento no número de praças de pedágio, saltando de 27 
para 42 e o tempo de contrato. Se não bastasse, ainda tem a outorga 
onerosa ao estado, o que encarece ainda mais o pedágio, além dos 
custos de manutenção e duplicação”, afirma o coordenador da Frente 
do Pedágio, deputado Arilson Chiorato.

Novo pedágio II
Embora haja resistência por parte dos deputados da Assembleia 
Legislativa no modelo híbrido de pedágio, em que está previsto o 
pagamento de uma outorga ao governo federal por parte do vencedor, 
o Governo Federal não abre mão do modelo. Segundo justificativa 
do Ministério da Infraestrutura, “a empresa acaba não fazendo o que 
estava no edital e o usuário não acaba usufruindo da obra necessária”.  
O ministério trabalha, inclusive, com a possibilidade da retirada das 
rodovias estaduais do leilão, o que reduziria em cerca de 10,8% a tarifa 
projetada, devido à menor necessidade de obras nas estradas federais. 

Mínimo regional
O governador Ratinho Junior ratificou esta semana os novos valores 
do salário mínimo regional do Paraná, que se mantém como o maior 
do País. Dividido em quatro faixas salariais, que variam de R$ 1.467,40 
a R$ 1.696,20, conforme a categoria, o reajuste foi aprovado pelo 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter). O piso 
será aplicado já na folha de fevereiro, com valores retroativos a janeiro, 
e é válido até 31 de dezembro de 2021.

 O vereador Vanderlei Sauer 
apresentou, esta semana, o pro-
jeto de lei 03/2021, com o objetivo 
de autorizar o uso de drones na 
aplicação de defensivos agrícolas 
na área rural de Marechal Cândido 
Rondon. A proposta acrescenta 
parágrafo único em artigo da lei 
municipal 3.226/1999.

Se aprovada, a matéria mantém 
a proibição do uso de aviões para a 
pulverização com agrotóxicos. Mas, 
autoriza o uso de drone, desde que 
o equipamento esteja registrado e 
homologado pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) e Ministério 
da Agricultura. O operador tam-
bém precisa ser certificado para 
aplicação de agroquímicos.

Conforme Sauer, na agricultura 
moderna passou-se a utilizar o 
“sistema de precisão”, que exige 
avanços no tratamento e cultivo 
das plantas, buscando sempre 
maior eficiência e produtividade, 
respeitando o meio ambiente. 
Nesse sentido, o uso de drones 

na atividade agrícola é uma solu-
ção segura, eficiente e econômica, 
afirma o vereador.

Entre as principais vantagens 
dessa tecnologia estão a redução 
do risco de contaminação do ope-
rador; diminuição do volume de 
agroquímicos lançados no meio 
ambiente devido ao uso pontual 
na lavoura; não amassamento da 
plantação, como na aplicação tra-
dicional; e custo reduzido por ser 
um equipamento pequeno, elétrico 
e de fácil transporte e manuseio.

Ressalta-se ainda que a deriva 
é mínima, pois opera dentro dos 
limites da propriedade e a uma 
altura máxima de 1 metro. Além 
disso, o drone pode ser utilizado 
quando o solo está encharcado, 
o que não é possível com o uso 
de maquinários.

“Considerando que nosso 
município tem na agricultura 
seu carro chefe e é formado por 
pequenas propriedades, a utiliza-
ção de drones na agricultura pode 

se mostrar de grande proveito, 
como já acontece pelo Brasil afora”, 
completa o vereador.

O projeto de lei foi baixado para 
análises das Comissões de Justiça e 
Redação; de Educação, Cultura, Saúde, 
Bem-Estar Social e Ecologia; e de 
Finanças, Orçamento e Fiscalização; 
bem como à Procuradoria Jurídica 
do Poder Legislativo.

Após os devidos pareceres, a 
matéria será votada em plenário. 

Arion cobra informações sobre aplicação 
de recursos da educação em 2020

 O Poder Legislativo de Marechal 
Cândido Rondon aprovou, ontem 
(08), requerimentos com pedido 
de informações do vereador Arion 
Nasihgil. Ele solicita que seja escla-
recida pela administração munici-
pal a aplicação e a economia dos 
recursos orçamentários destinados 
à Secretaria Municipal de Educação 
em 2020. O questionamento se 
dá em razão do fechamento das 
escolas, que diminuiu os gastos 
do setor ao longo do ano.

Arion pede que seja apresen-
tado o orçamento previsto e os 
gastos realizados pela Secretaria 
Municipal de Educação, detalhando 
inclusive os investimentos em cada 
escola, seja na manutenção como 
na melhoria da infraestrutura.

Através de uma segunda propo-
sição, Arion também solicita infor-
mações sobre o funcionamento do 
“castramóvel” no município. De 
acordo com o vereador, o equipa-
mento adquirido em 2019 continua 
parado e sem funcionamento, em 
detrimento da necessidade urgente 
para o controle populacional de 
animais, visando cuidar não só 
da causa animal, mas também 

do controle de zooneses.
Outro pedido de informações 

refere-se ao funcionamento do Pro-
vopar no município. “A proposição 
tem como objetivo acompanhar os 
trabalhos realizados, em razão do 
recebimento frequente de recla-
mações, especialmente por parte 
de cidadãos carentes, em relação 
à organização e estruturação do 
órgão. Além disso, uma das princi-
pais atividades realizadas, a distribui-
ção de roupas, parece estar bastante 
desordenada, o que igualmente 
merece atenção”, detalha Arion.

Também em requerimento, ele 

solicita esclarecimentos sobre o fun-
cionamento do Ecoponto, inclusive com 
relação à destinação dada aos produtos 
lá descartados pela população; quais 
são os materiais coletados no local; e 
qual o quadro de servidores que lá 
trabalham. A informações deverão 
estar acompanhadas de cópias de 
documentos comprobatórios.

Já em indicação, o vereador sugere 
melhorias na iluminação pública do 
bairro Vila Gaúcha, promovendo a 
instalação de novos postes e a subs-
tituição das lâmpadas queimadas e 
ineficientes como, por exemplo, na 
Rua Darlei Germano Bregolli.

Vereador Vanderlei Sauer, 
autor do projeto de lei

Ü

ARQUIVO

Vereador 
Arion Nasihgil

DIVULGAÇÃO
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Veículos Disponíveis para Venda
através do telefone:

(45) 99993-0708

Simule seu financiamento com a gente.

FORD/F250 TRV TROPCLASS 
2009/2010 | DIESEL | CINZA

Placa ‘A’.
CONSULTE VALOR.

LOTE URBANO N° 09, 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL BR – 

163, COM A ÁREA DE 
1.213,25M², SEM BENFEITORIAS. 

VALOR: R$ 600.000,00

Placa ‘A’.
CONSULTE VALOR.

VW/GOL TSI 1.8 
1996/1996 | GASOLINA | VERDE

GM / CORSA WIND 1.0 LT 
CLASSIC

2000/2000| GASOLINA| CINZA

CONSULTE VALOR.
Placa ‘M’.

CONSULTE VALOR.
Placa ‘B’.

I/HYUNDAI VERA CRUZ 

GASOLINA |  PRETA
GLS 3.8 V6 | 2010/2010 
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ANUALMENTE 
SÃO 
ATENDIDAS 
DE 300 A 350 
CRIANÇAS

Ü

n TRIBUNA DO OESTE – Ildemar, faça uma avaliação 
do projeto desde o seu início.

ILDEMAR KANITZ - Desde o início tivemos impor-
tantes parceiros que acreditaram e apostaram no 
projeto. A iniciativa já trouxe muitos frutos para a 
comunidade. O projeto vem numa crescente e a 
cada ano mais crianças e jovens participam das 
atividades. 

n O projeto sempre teve importantes parcerias. 
Fale sobre a importância destes apoios.

Estes apoios não são importantes, são essenciais 
e fundamentais para atender os mais de 300 atletas 
por ano. A escola organiza e motiva os alunos e 

 Diretor do Colégio Martim Luther, Ildemar 
Kanitz: “o Feras do Vôlei é um projeto muito 

importante para a comunidade”

mas a grande maioria são alunos das escolas públi-
cas que realizam suas atividades no contraturno. 
Obrigado Siboob e os demais parceiros pelo apoio.

n No ano de 2020, em virtude da pandemia, as 
atividades foram prejudicadas? 

O ano de 2020 foi complicado. Por alguns meses 
ficamos impedidos de realizar atividades. O projeto 
foi reativado com atividades reduzidas. Crianças 
menores, atendendo a decreto, não puderam parti-
cipar. Competições quase não aconteceram. Apesar 
de tudo isso, teve muito treino e desenvolvimento 
corporal. O ano de 2021 promete ser muito melhor.

n Qual o objetivo do projeto?
Proporcionar a comunidade local o desenvol-

vimento do esporte. Propiciar uma atividade para 
que as crianças não fiquem nas ruas e não tenham 
tempo de fazer coisas que não sejam salutares. Este 
é o maior objetivo. Paralelo, objetivamos revelar 
talentos. Já tivemos atletas que foram para a Sele-
ção Brasileira e que foram trabalhar como atletas 
profissionais em grandes clubes. É um grande 
projeto social. 

n Considerações finais.
O Colégio Martim Luther é muito grato por todas as 

parcerias. É um trabalho que recebe muita dedicação. 
Esperamos contar sempre com estes apoios. Quere-
mos crescer cada vez mais e atender mais crianças e 
atletas. Os parceiros também recebem uma importante 
visibilidade. Os benefícios são para todos.

Miro dos Santos é um dos coordenadores e professores do projeto, que já 
teve muitos resultados positivos em competições   

Ü

“Projeto Feras do
 Vôlei cresce graças 

às parcerias” 
arechal Cândido Rondon conta com um importante projeto 
na área esportiva, ligado ao voleibol. Trata-se do projeto 
Feras do Vôlei, que atende entre 300 a 350 crianças todos 
os anos. Os trabalhos são desenvolvidos em diversos 
polos, atendendo crianças de escolas municipais e 
particulares, no contraturno escolar. 

O projeto é desenvolvido pelo Colégio Martin Luther, 
em parceria com o poder público e empresas do 
município. 

A meta principal do Feras do Vôlei é propiciar 
uma atividade a mais para essas crianças e também 
ampliar os horizontes para quem sonha em ser 
um jogador de vôlei. 

O diretor do Colégio Martin Luther, Ildemar 
Kanitz, falou do trabalho que é desenvolvido e enfa-
tizou a importância das parcerias.

as empresas fazem com que isso seja 
viabilizado. O projeto tem um alto custo, 
mas traz resultados muito positivos.  
Sem as parcerias, ele não seria possível.

n O sétimo princípio do cooperativismo é o “Interesse 
pela comunidade”. Tendo em vista isso, o Sicoob é 
um dos parceiros do projeto. Qual a importância 
deste apoio?

Uma cooperativa que apoia uma associação. 
Ambos têm o interesse pela comunidade. Quando 
existem mais parceiros imbuídos na mesmo vontade 
e no mesmo interesse, os resultados acontecem. 
Alguns alunos do Colégio Martin Luther participam, 
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UM DOS PONTOS DEBATIDOS FOI A POSSIBILIDADE DE AMPLIAR AS PARCERIAS COM ITAIPU, CUJO 
PACOTE DE INVESTIMENTOS NO OESTE DO ESTADO ULTRAPASSA R$ 1,4 BILHÃO

Ü

Capitaneados pelo deputado 
Bakri,  prefeitos lindeiros 
discutem demandas da região 
com o Governo do Estado 

Parlamento
Vereador Enio Luiz Foliatti, de Entre Rios do Oeste, sugeriu 
a revitalização da praça central, por meio de melhorias no 
chafariz, nos banheiros e na iluminação pública, reforma geral 
dos passeios públicos (calçadas), possíveis trocas de árvores 
velhas por plantio de novas e outras melhorias pertinentes.

Vereadores Nadir Backes e Valdeir Rodrigues 
Sales, de Entre Rios do Oeste, solicitou levan-
tamento das Ruas Antônio Edvino Gerhardt, 
Zeno José Stülp, Luis Valdomiro Bourscheidt e 
Rua projetada “D”, no distrito de Vista Alegre, denominado loteamento 
Vista Alegre, para execução da infraestrutura de galeria pluvial, meio fio, 
calçadas, acessibilidade e pavimentação de vias. 

Lisa Andreia Hansen e Robson Lermen, par-
lamentares entrerrienses sugeriram estudos 
visando a execução de melhorias no Centro de 
Convivência da Criança e do Adolescente. Lisa 

também sugeriu a distribuição gratuita de uniforme aos alunos da Escola 
Municipal Presidente Medici e da Creche Municipal Padre Emílio.

Luiz Carlos Machado, edil entrerriense, sugeriu a execuções 
de melhorias no cruzamento das Ruas Vereador Ilvo Grelmann 
e Jair Primieri.

Vereadores de Quatro Pontes Cleunice 
Majolo, Davi José Nicaretta Bou-
flehuer e Gerson Perius sugeriram 
a implantação de grama sintética e 

instalação de iluminação na quadra esportiva do Bairro Itatiaia. Também 
sugeriram a instalação e a implantação de lombadas com redutores de 
velocidade em pontos específicos dentro do perímetro urbano.

Vereadora Solange Lurdes Ferreira, de Quatro Pontes, sugeriu 
ao Executivo gestões junto a Secretaria de Saúde visando à 
distribuição gratuita de Ivermectina, tendo em vista o trata-
mento precoce e a redução da carga viral do Covid-19.

O parlamentar quatropontense Pedrinho Aloisio Tonelli 
sugeriu ao Executivo gestões visando à elaboração de projetos 
objetivando a construção de ciclovia da Empresa EBS Ltda até 
a Empresa Laticínios e GT Food’s, antiga Lorenz, bem como 

do Posto Diesel até a construção do lago municipal e campo de futebol.

Vereador Jean Marcos Caramore Steltter, de Quatro Pontes, 
solicitou gestões do Executivo através do setor competente, 
visando à notificação dos proprietários de lotes no perímetro 
urbano tendo em vista a manutenção e limpeza dos mesmos 
conforme a Lei Municipal 1590/2015 de 16 de março de 2015. Também 
solicitou gestões do executivo visando agilização na conclusão da revisão 
do Plano Diretor do Município.

Vereador Claudio Kohler, o Claudinho, solicitou a elabo-
ração de projeto e a formalização de convênio com a Itaipu 
Binacional, visando a construção de uma ciclovia localizada 
numa das margens da PR-467 e que permitirá a ligação entre 

a sede e o Distrito de Porto Mendes, atendendo assim o Decreto nº 
140/2015, do Governo Estadual.

Dorivaldo Kist, o Neco, solicitou que a Prefeitura Municipal 
de Marechal Cândido Rondon, após deliberação do Centro 
de Operação Especial (COE) e considerando a diminuição nos 
casos registrados do novo Coronavírus (COVID-19), tome pro-
vidências visando reabrir o Parque de Lazer Anita Wanderer para acesso 
do público em geral, beneficiando assim a comunidade que reside no 
Distrito Turístico de Porto Mendes. Também solicitou a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, sobre a aquisição de aparelho de medição de glicemia.

Vanderlei Sauer, vereador rondonense, solicitou que o Poder 
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação, estude a viabilidade de inclusão da matéria “Educação 
no Trânsito” no currículo escolar da rede municipal de ensino.

 Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, o deputado Hussein 
Bakri (PSD) organizou e participou 
de uma série de agendas em Curi-
tiba ao lado dos prefeitos de 12 
municípios lindeiros. O grupo foi 
recebido pelo Governador Ratinho 
Junior, pelos secretários Guto Silva 
(Casa Civil) e Sandro Alex (Infraes-
trutura), e pelos presidentes da Copel, 
Daniel Slaviero, e da Cohapar, Jorge 
Lange. Participaram dos encontros 
os prefeitos de Céu Azul, Entre Rios 
do Oeste, Guaíra, Iracema do Oeste, 
Itaipulândia, Marechal Cândido Ron-
don, Medianeira, Mercedes, Nova 
Santa Rosa, Pato Bragado, Quatro 
Pontes e São Miguel do Iguaçu.

“O Oeste do Paraná me rece-
beu de braços abertos e, desde 
2019, me sinto em casa sempre 
que vou à região. E a melhor forma 
de retribuir todo esse carinho e 
hospitalidade é com muito trabalho. 
Debatemos uma série de demandas 
como obras de revitalização nas 

PRs 495 e 497, a expansão da rede 
trifásica da Copel na zona rural, a 
ampliação das parcerias com Itaipu, 
a implantação de programas habita-
cionais. Além disso, nos colocamos 
à disposição dos prefeitos neste 
início de mandato para ajudá-los 
a atender os anseios e demandas 
da população, que os confiou os 
rumos dos seus municípios pelos 
próximos quatro anos. É com a 
união de todos que seguiremos 
desenvolvendo a região cada vez 
mais”, afirmou Hussein Bakri.

O prefeitos estiveram no Palácio 
Iguaçu para uma conversa com 
o Governador Ratinho Junior e o 
secretário Guto Silva. Um dos pontos 
debatidos foi a possibilidade de 
ampliar as parcerias com Itaipu, 
cujo pacote de investimentos no 
Oeste do Estado ultrapassa R$ 1,4 
bilhão. O grupo também se reuniu 
com o presidente da Copel, Daniel 
Slaviero, e com o diretor da Copel 
Distribuição, Max Orfali. Em pauta, 

oscilações e quedas frequentes de 
energia e a substituição da rede 
monofásica pela trifásica na área 
rural, de forma a atender o aumento 
da produção de aves, suínos, peixes, 
leite, etc. A Copel se comprometeu a 
apresentar os projetos e cronogramas 
de investimentos da companhia aos 
empresários da região.

Na sequência, os mandatários 
municipais conheceram as diver-
sas modalidades dos programas 
de habitação desenvolvidos pela 
Cohapar em parceria com os muni-
cípios, entre eles o Condomínio 
do Idoso (volta à melhor idade) 
e o Nossa Gente (que objetiva 
acabar com as favelas no Paraná 
num prazo de 15 anos). Por fim, 
com o secretário Sandro Alex, o 
grupo discutiu a revitalização da 
PR-495 (Serranópolis do Igua-
çu-Marechal Cândido Rondon) 
e PR-497 (Missal-São Miguel do 
Iguaçu), duas vias fundamentais 
para a economia da região.

 Se tem um partido forte, atu-
almente, no cenário político nacio-
nal, esse é o Progressistas, antigo 
PP. É do partido a liderança do 
Governo Federal na Câmara dos 
Deputados, com o deputado do 
Paraná, Ricardo Barros.

E a partir desse mês, o Progres-
sistas ocupará também a cadeira da 
presidência da Casa com o deputado 
Arthur Lira (PP/AL), que venceu a 
disputa em 1º turno com um esma-
gadora votação. Foram 302 votos 
para Lira contra apenas 145 de Baleia 
Rossi (MDB/SP), indicado por Rodrigo 
Maia (DEM/RJ). Lira conseguiu unir 
em torno de sua candidatura um 
bloco de 11 partidos.

Lira defendeu a harmonia entre 
os poderes como forma de superar 
os problemas da população brasi-
leira. “Comprometo-me a não medir 
esforços para que tal harmonia se 
traduza em uma pauta comum em 
prol de toda a sociedade. A hora é 
de superar os antagonismos e dei-
xarmos para trás eventuais mágoas e 
mal-entendidos para sairmos maio-
res desta crise e para que o povo 
brasileiro se sinta bem representado 

Schiavinato enaltece a força do Progressistas na política nacional

por cada um de nós”, disse.
 
REPRESENTATIVIDADE

O Progressistas iniciou 2021 com 
40 parlamentares tornando-se a 
quarta maior bancada na Câmara 
dos Deputados, ficando atrás apenas 
do PT (53 deputados) e PSL (53 
deputados) e PL (41 deputados).

Além disso, o Progressista foi 
quem mais obteve sucesso nas últimas 
eleições municipais. De 1438 candi-
datos, elegeu 682 prefeitos, obtendo 
uma taxa de sucesso de 47%.

CONFIANÇA DO PRESIDENTE
Em 2020, Schiavinato fechou o 

ano como um dos deputados federais 

mais alinhados ao presidente Bolso-
naro, com 92% de seus votos sendo 
condizentes com o Governo.

Para Schiavinato (PP/PR) a apro-
ximação demonstra a confiança que 
o Executivo, em especial Bolsonaro, 
tem no Progressistas, partido ao qual 
o presidente já foi filiado. “Esse foi 
um chamado pessoal do nosso pre-
sidente em busca da governabilidade 
do país. Com Barros na liderança do 
Governo na Câmara, Lira na presidên-
cia da Casa e nós com uma ligação 
direta com o Palácio do Planalto, 
poderemos avançar nas pautas 
urgentes para que o Brasil possa 
sair dessa crise mais rapidamente”, 
assegura Schiavinato.

Schiavinato com o deputado Arthur Lira, que recentemente 
foi eleito presidente da Câmara dos Deputados Ü
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 Com o objetivo de difundir 
conhecimento a respeito das plan-
tas alimentícias não convencionais, 
conhecidas como PANC, o projeto 
de extensão “Aqui tem PANC!” será 
desenvolvido em Quatro Pontes 
durante o ano de 2021. A parceria 
foi firmada entre o Programa de Pós 
Graduação em Desenvolvimento Rural 
Sustentável (PPGDRS) da Universi-
dade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste), Embrapa Pantanal e a 
prefeitura, com o apoio do Programa 
de Educação Tutorial do curso de 
Agronomia da Unioeste.

O projeto tem como proposta 
a promoção de ações de educa-
ção ambiental aliadas à educação 
em segurança alimentar e nutri-
cional na rede pública municipal, 
por meio da implementação de 
tecnologias socioambientais na 
alimentação escolar e pedagógica 
com as PANC, bem como gerar a 
extensão universitária com foco 
no desenvolvimento sustentável.

As plantas alimentícias não 

convencionais são ricas em fibras 
e nutrientes e uma ótima alterna-
tiva para cardápio diversificado e 
colorido, trazendo benefícios para a 
saúde. Elas podem ser cultivadas ou 
nascem de forma natural, podendo 
ser encontradas nos jardins de casa, 
hortas, lavouras e até nas ruas. As 
partes comestíveis variam entre 
flores, folhas, caule, pólen ou raízes.

AÇÕES
As ações adotadas para a execu-

ção do projeto incluem a implanta-
ção de horta/viveiro de mudas, com 
o intuito de propiciar aprendizado 
e interação de adultos e crianças. 
A horta será preparada e adubada 
com insumos orgânicos, que pode-
rão ser produzidos mediante uso 
de resíduos da cozinha da Escola 
Municipal Dona Leopoldina e do 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (CMEI) Cantinho Feliz. 

Também estão previstas oficinas 
com os pais, alunos, produtores, 
feirantes, diretores e professores 

da escola e CMEI, que visem, prin-
cipalmente, incentivar a produção 
das espécies de PANC escolhidas 
para o projeto e sua inserção na 
alimentação escolar. Além disso, 
está no planejamento a implan-
tação de minibiblioteca e outras 
atividades serão desenvolvidas 
visando despertar valores sobre 
a segurança alimentar, impactos 
na agricultura, uso dos sentidos 
humanos, contato com a natureza, 
qualidade de vida e cuidado com o 
meio ambiente nos participantes. 

As PANC serão inseridas gradu-
almente no cardápio da alimentação 
escolar para incentivar as crianças a 
observarem o que a terra produz e 
provar o que foi plantado. A inten-
ção é deixar as crianças brincarem 
e terem experiências práticas de 
plantio e culinária, enquanto apren-
dem os conteúdos curriculares.

Convites, inscrições e demais 
informações serão repassadas à 
comunidade conforme as ações 
acontecerem.

 Em recente viagem a Curitiba 
o prefeito de Mercedes Laer-
ton Weber, acompanhado do 
vice-prefeito Alexandre Graunke 
pleiteou junto ao Governo do 
Estado e a Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Paraná (ALEP) 
inúmeras demandas para o 
município.

Em visita ao Gabinete do 
Deputado Hussein Bakri, Laer-
ton obteve a confirmação da 
liberação de uma verba de R$ 
2 milhões para recapeamento 
asfáltico no município, além de 
uma van, que será destinada a 
Secretaria de Saúde. 

Também foi oficializada a 
construção de um campo de 
futebol de grama sintética (arena 
society), com recursos do Depu-
tado Federal, atual Secretário 
de Infraestrutura e Logística do 
Paraná, Sandro Alex. 

Laerton e Alex também tra-
taram de assuntos de interesse 
de Mercedes em encontros 
com o Governador do Estado 
Carlos Massa Ratinho Junior; 
Presidente da COPEL Daniel 
Slaviero e com o Presidente 
da Cohapar,  Jorge Lange.

Prefeito de Mercedes viabiliza van 
para saúde, R$ 2 milhões em asfalto e 
campo de futebol society em Curitiba

LAERTON 
WEBER ESTEVE 
REUNIDO COM O 
GOVERNADOR 
RATINHO JUNIOR

Ü

 O prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Ari Aloisio Maldaner junto 
com secretários, esteve recen-
temente cumprindo agenda na 
Capital paranaense.

Viabilizado pelo deputado esta-
dual e líder do governo, Hussein 
Bakri, Ari Maldaner esteve par-
ticipando de audiências com 
secretarias estaduais, inclusive 
com o governador Ratinho Junior, 
onde o mandatário discutiu a 

implantação para Entre Rios do 
Oeste do Programa Paraná Tri-
fásico da Copel, beneficiando os 
agricultores que impulsionam o 
progresso do município.

Outras tratativas também foram 
discutidas durante a permanência do 
prefeito Ari Maldaner em Curitiba. 
Na ocasião, o deputado estadual 
Hussein Backri se comprometeu 
em agilizar as demandas para Entre 
Rios do Oeste.

 Assessor do deputado 
Delegado Fernando Martins 

visita Nova Santa Rosa  
Na tarde de segunda-feira (8) 

o assessor do deputado estadual 
Delegado Fernando Martins rea-
lizou uma visita ao município de 
Nova Santa Rosa. Na ocasião Mar-
cos Aurélio Montes Monteiro esteve 
no gabinete do prefeito, Norberto 
Pinz, onde foi recebido por ele e 

pelo vice-prefeito, Noedi Hardt.
O diretor do Departamento de 

Fomento a Indústria, Comércio e 
Serviços, Jaime Sommerfeld tam-
bém esteve presente. No momento, 
foram repassadas as demandas das 
secretarias, tais como: saúde, infra-
estrutura, educação e outras áreas.

Quatro Pontes fecha parceria para desenvolver 
projeto de plantas alimentícias não convencionais 

Prefeito de Entre Rios do Oeste discute 
em Curitiba implantação do Programa 

Paraná Trifásico no município
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ENCONTRO SERVIU PARA REAFIRMAR A PARCERIA ENTRE O PODER PÚBLICO E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL NA EXECUÇÃO 
DE AÇÕES QUE REVERTAM POSITIVAMENTE PARA TODOS OS SETORES DA ECONOMIA RONDONENSE  

Ü

Presidente da Acimacar alinha 
demandas com novo Secretário 
de Indústria, Comércio e Turismo 

 Inovação é a palavra-chave para 
qualquer empresa em todos seg-
mentos, assim, também no coope-
rativismo esse é um termo presente. 
Com a proposta de intensificar as 
ações e atitudes inovadoras, a Copa-
gril em parceria com o Codemar 
(Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Marechal 
Cândido Rondon),por meio do 
Centro de Treinamento (CT) de 
Inovação, realizou na terça-feira 
(02) o 1º Workshop de Inovação. 
Evento que reuniu representantes 
dos setores públicos e privados, 
instituições de ensino e entidades 
para discutir as ações que refli-
tam de maneira inovadora sobre 
os modelos de produção e negócios 
da comunidade.

A Copagril, como membro deste 
ecossistema, reuniu o grupo de 
colaboradores para integrar o grupo 
e fomentar ainda mais a cultura de 

inovação na cooperativa. O diretor 
vice-presidente da Copagril, Elói 
Darci Podkowa, recebeu os convi-
dados, agradeceu pela participa-
ção e destacou sobre a relevância 
para todos os segmentos. “Nossa 
busca por inovação é contínua e 
por isso sabemos da necessidade 
deste processo como aliado no 
desenvolvimento de nossas ativi-
dades”, descreve Podkowa.

O workshop envolveu os par-
ticipantes para discutir as ações 
programadas em 2021, de modo 
a envolver todos os agentes com 
efeitos inovadores e positivos 
sobre as demandas locais. O grupo 
Copagril presente no encontro 
recebeu papel fundamental como 
disseminador dos projetos de 
inovação dentro da cooperativa 
e no desenvolvimento da cultura 
inovadora, de modo que todos 
os colaboradores possam atuar 

como transformadores, aprimo-
rando os processos e melhorando 
o ambiente de trabalho.

“Temos pessoas com grande 
potencial e queremos envolver 
todos da Copagril neste projeto. 
A inovação deve fazer parte da 
nossa cultura e por isso cada passo 
é importante para criar um ambiente 
inovador e por conseguinte mais 
produtivo”, completa o diretor vice-
-presidente ao falar dos projetos 
programados para 2021 a serem 
implementados na Copagril.

O encontrou contou com pales-
tra do Coordenador CT Inovação 
Codemar/Acimacar, Nilmar João 
dos Santos, e discussão dos temas 
propostos. Entre os presentes no 
encontro, respeitando as regras de 
saúde e segurança em relação ao 
Coronavírus, estiveram representan-
tes da Acimacar, Codemar, PTI, Sesc, 
Senac, Isepe Rondon e Unioeste. 

  O presidente da Associação 
Comercial e Empresarial de Mare-
chal Cândido Rondon (Acimacar) 
Ricardo Leites de Oliveira, rece-
beu recentemente a visita do novo 
Secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo de Marechal Cândido 
Rondon, Valdir Port.

Na pauta do encontro estive-
ram diversos temas importantes 
para o desenvolvimento dos seto-
res ligados a pasta do Executivo 
municipal e que podem contar com 
o apoio da Associação Comercial 
para sua execução. “Este encon-
tro foi o primeiro de muitos que 
ainda devem acontecer, pois o bom 
relacionamento entre a Acimacar 
e o Poder Público é essencial para 
entender as demandas dos setores 
da economia do nosso município. 
A Acimacar é uma entidade forte, 
que conta com dois mil associados 
e trabalha de forma efetiva para 
atender as necessidades desses 
empresários, bem como da comu-
nidade rondonense”, observa Port.

O presidente da Acimacar, 
Ricardo Leites de Oliveira, reforça 
que a aproximação da entidade com 
a Secretaria de Indústria, Comércio 
e Turismo é fundamental para que 
as demandas dos empresários dos 
diversos setores da economia pos-
sam ser atendidas de forma plena.

“A Acimacar não trabalha apenas 
pelos interesses dos seus dois mil 
associados, mas por toda a cidade 
de Marechal Cândido Rondon. Por 
meio da nossa atuação, buscamos 
fortalecer o comércio, a indústria, 

 Com o retorno do calendário 
escolar e a previsão da retomada 
das aulas presenciais por insti-
tuições de ensino do estado, o 
Sesc PR reforça a importância 
da Campanha Sesc de Material 
Escolar – Porque Estudar Importa. 
A ação está em sua terceira edição 
e é realizada em parceria com a 
Associação dos Notários e Regis-
tradores do Paraná (Anoreg-PR), 
com o objetivo de arrecadar itens 
do material escolar a serem repas-
sados para crianças e adolescentes 
em vulnerabilidade social.

Iniciada em 18 de janeiro, a 
Campanha vai até o dia 31 de 
março. Podem ser doados para 
a iniciativa itens básicos como 
caderno, estojo, lápis, mochila, 
giz de cera, canetinha, borracha, 
cola e caneta, além de livros 
literários infanto juvenis novos 
ou usados em bom estado. As 
doações podem ser feitas em 
todas as unidades do Sesc PR e 
do Senac PR do estado, além de 
Cartórios participantes e parceiros 
como os Sindicatos Empresariais 
do Comércio Filiados à Fecomércio 
PR, Câmaras da Mulher Empreen-
dedora e Gestora de Negócios do 
estado, associações, Rotarys Clubs, 
escolas particulares e empresas 
do comércio de bens, serviços e 
turismo que aderiram à iniciativa. 
Consulte o posto mais próximo 
pelo site da Campanha.

Os materiais são distribuídos 
para crianças e adolescentes de 
baixa renda assistidas por institui-
ções sociais de todo o Paraná. A 
expectativa do Sesc PR é que esta 
edição da Campanha de Material 
Escolar supere os números do ano 
passado, quando foram arreca-
dados 49.862 itens, beneficiando 
11.082 crianças e adolescentes 
assistidos por 77 instituições 
sociais paranaenses.

Campanha Sesc 
de Material Escolar 
segue arrecadando 

itens até o dia 
31 de março

a prestação de serviços e o agro-
negócio, mas sabemos que esse 
trabalho vai refletir de forma muito 
significativa na vida de cada cidadão. 
Se as empresas e o setor produtivo 
têm suas necessidades atendidas, 
estão consolidados e em constante 
crescimento, consequentemente 
todos os moradores sentirão o 
reflexo positivo disso”, salienta Leites.

 
PAUTAS

O secretário destaca que, entre 
os assuntos debatidos, estiveram 
a operacionalização do escritório 
rondonense da Junta Comercial 
do Paraná (Jucepar), investimen-
tos em cursos e treinamentos para 
a qualificação de empresários e 
empreendedores em parceria a 
Acimacar e ao Sistema S, o Parque 
Tecnológico de Itaipu (PTI) e os 
Parques Industriais rondonenses.

“Neste último tema, apresentei 
ao presidente Ricardo Leites as obras 
de infraestrutura que vem ocorrendo 
no Parque Industrial II e a estrutu-
ração do parque Industrial IV, que, 
conforme a intenção do prefeito 
Marcio Rauber, pode tornar-se um 
parque híbrido, abrangendo a indús-
tria e também o comércio”, salienta 
Port, reforçando que: “a formação 
de um loteamento industrial é uma 
ação bastante  demorada, mas que 
está entre as prioridades da pasta 
por determinação do prefeito de 
Marechal Cândido Rondon”.

Ainda no âmbito dos Parques 
Industriais, o Secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo apresentou 

a necessidade da realização de 
reformas nas incubadoras exis-
tentes no Parque Industrial II, 
que fazem parte de um projeto 
de investimentos expressivos que já 
possuem recursos aportados pelo 
Executivo Municipal. “São projetos 
que já estavam em andamento na 
secretaria e, agora que assumi, eu 
e minha equipe precisamos dar 
continuidade”, afirma.

 
PRÓXIMOS ENCONTROS
Entre as pautas que ainda devem 

aparecer na agenda de encontros 
do Secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo com a Acimacar estão o 
Conselho de Desenvolvimento de 
Marechal Cândido Rondon (Code-
mar), assuntos ligados ao turismo 

de Marechal Cândido Rondon como 
investimentos no Parque de Lazer 
Annita Wanderer, em Porto Mendes, 
bem como os braços da Secreta-
ria: Módulo Empresarial, Fomento 
Paraná e Agência do Trabalhador.

“Todos esses temas que já con-
versamos e os que estarão pautados 
nas próximas agendas que tivermos 
são de extrema importância para 
o desenvolvimento de todos os 
setores da economia. A relação 
próxima do Poder Público com 
as entidades que trabalham pelo 
comércio, indústria, prestação de 
serviços e agronegócio, tal como a 
Acimacar, é essencial para continuarmos 
atendendo a necessidade dos empre-
sários e da população, fortalecendo o 
nosso município”, conclui Port. 

Copagril sedia 1º Workshop de Inovação
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 Autorizar ou não as crianças a irem à escola? Há perigo devido a pandemia? Alguns pais estão 
se fazendo esta pergunta desde o início da semana, já que em muitas instituições de ensino as aulas 
presenciais retornaram. Em outras, elas irão retornar nos próximos dias, de forma gradual.

Para tentar responder a estas questões, a reportagem do jornal Tribuna do Oeste pro-
curou a psicóloga Sandra Stenzel para falar sobre o assunto. Ela destacou que é preciso ter 
cuidado e atenção com as crianças neste momento, pois os novos hábitos podem ocasionar 
situações de estresse e ansiedade. A especialista esclarece que os pais e os educadores são 
os principais responsáveis para auxiliar as crianças a ressignificarem a atual etapa de forma 
positiva. Ela destaca que a escola é imprescindível para o desenvolvimento das crianças e dos 
adolescentes, por isso o retorno às aulas presenciais é muito importante. “A escola não é só 
um local de aprendizado, é também um local de aprendizagem. Junto com a aprendizagem 
e o desenvolvimento cognitivo da obtenção de informações e conhecimentos, a escola tem 
um papel muito importante de socialização, de convivência e de relações sociais com outras 
crianças, além de professores e demais membros da comunidade escolar. Por isso o retorno 
às aulas presenciais é muito importante”, enfatizou.  

Psicóloga diz que retorno 
das aulas presenciais é muito 

importante para os alunos 
SEGUNDO A 
PROFISSIONAL A 
SOCIALIZAÇÃO E 
A CONVIVÊNCIA 
COM OS COLEGAS 
SÃO FUNDAMENTAIS 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DE CRIANÇAS E 
JOVENS

PEntendimento
A psicóloga lembra que devido a pande-

mia a aprendizagem foi levada para casa, de 
forma remota, mas às relações e convivên-
cias não. “As crianças ficaram isoladas e 
protegidas em casa, sem condições de viver 
estas relações sociais. Isso foi um grande 
prejuízo. Nós, adultos, mantivemos de certa 
forma nossas relações e rotinas de trabalho, 
mesmo de forma remota. Mas temos que 
entender os pais que não queiram mandar 
seus filhos para a escola ou os alunos que 
tenham maior vulnerabilidade, devido à 
outra questão de saúde. Isso precisa ser 
considerado. Mas as crianças que estive-
ram bem e os pais se sentirem à vontade, 
devem permitir que os alunos voltem para a 
escola”, reforçou.

PAnsiedade
Questionada sobre como lidar com 

a ansiedade neste primeiro momento, a 
profissional lembra que isso já faz parte do 
início das aulas das crianças e dos pais em 
qualquer início de ano letivo. Segundo ela, 
neste ano, em especial, esta ansiedade vai 
estar bem maior já que os alunos ficaram 
quase um ano sem ir para a escola. “No ano 
passado foi explicado para todos os alunos 
que estes não estavam indo na escola em 
virtude da pandemia do novo coronavírus. 
Agora eles estão voltando, mas a questão da 
pandemia ainda não está resolvida. Algu-
mas crianças que já tem o entendimento da 
doença e poderão apresentar uma ansie-
dade maior em virtude disso. Por isso esta 
questão deve ser muito bem trabalhada”. 

PSegurança
Sandra lembra ainda que algumas crianças podem ter 

problema maior quanto ao afastamento dos pais e da rotina 
a qual estavam habituadas. “Isso já acontecia nos outros 
anos e neste ano pode ser mais acentuado. Os pais pre-
cisam estar minimamente seguros de estarem colocando 
as crianças para a escola. Se eles estivem inseguros, as 
crianças vão perceber. Os pais devem passar esta segurança 
para as crianças e falar da nova rotina, especialmente dos 
cuidados quanto a pandemia”.

PA escola
A escola também terá um papel muito importante neste 

período de adaptação. A psicóloga menciona que a criança 
deve estar ciente de tudo, inclusive de que a rotina na escola 
também será diferente, como regras de afastamento, entre 
outros. “A escola também vai explicar isso, mas os pais devem 
reforçar. Seria importante que a escola reservasse um espaço 
para que todos os alunos pudessem falar de suas vivências 
desde o início da pandemia. Foram várias as situações. A 
escola deve fazer um acolhimento emocional destas crianças. 
Elas têm a necessidade de expressar as vivências que tiveram”.

PAprendizado
Sandra lembra que nas primeiras semanas de retorno, 

pais e professores podem esperar um retorno não tão 
bom dos alunos, se comparado ao rendimento em anos 
anteriores. “Isso se dará pela forma com que as atividades 
eram repassadas no ano passado. Cada criança terá um 
desempenho diferente. Todos devem entender que será 
um período de adaptação e que isso demora um pouco até 
todos entenderem esta nova forma de escola. Não sabemos 
quanto tempo isso vai durar. Todos deverão se reacostumar, 
até pais, crianças e professores se readaptarem. Cuidado e 
paciência são as palavras de ordem no momento”. Aulas em algumas escolas particulares já iniciaram. 

Trabalhos de socialização são muito importantes
Ü

Ü Psicóloga Sandra Stenzel: “Cuidado e paciência 
são as palavras de ordem no momento”

PReflexos
Questionada se houve alguma alteração nos atendimentos em seu consultório, 

durante o período de pandemia, a profissional é enfática: “Percebemos mudanças em 
nossos atendimentos diários. A pandemia, através do seu isolamento, acabou exacer-
bando condições que as crianças já tinham, como por exemplo, crianças que já tinham 
maior ansiedade, antes da pandemia, isso se intensificou. Crianças que já eram mais 
irritadas ou tinham conflitos com os irmãos, esta situação só se agravou com elas estando 
tanto tempo em casa. Inclusive com casos de depressão. No consultório chegaram casos 
de crianças que estavam sofrendo, tanto por restrições de socialização, como por terem 
que realizar as atividades escolares em casa, com as aulas online, entre outros. Esse reflexo 
será sentido por um longo tempo. Ainda estamos vivendo a quarentena e a pandemia, e temos 
muitas restrições. Reforço, que temos que ter paciência com tudo isso”, finalizou.

PO choro
“Não existe uma receita para esta questão”, enfatizou Sandra. Segundo ela, o choro denota 

insegurança da criança do afastamento dos pais. “Para que a criança se sinta segura os pais 
devem mostrar segurança ao deixar a criança na escola. Muitas vezes os pais querem demons-
trar segurança, mas a criança percebe que os pais não estão tão à vontade assim. O pai que se 
sentir inseguro, mande outra pessoa levar a criança. Ou por exemplo, se a mãe se sente mais 
insegura, o pai pode levar a criança, ou vise verso. Devemos passar segurança a criança. O 
choro cessa quando a criança se sente segura e acolhida na escola. Os profissionais que atuam 
na escola têm um papel muito importante nisso. Se o choro permanecer por muito tempo ou se 
for muito intenso, talvez seja interessante um olhar profissional sobre o aluno e a família, para 
que este possa perceber e lidar com a situação da melhor forma possível”, apontou Stenzel.
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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.

Olhe para dentro, ariano, e não tenha medo de 
reduzir a velocidade, se isso for necessário, ou 
de mudar de ideia, caso isso seja importante. 
Cuidado com a teimosia e com as falhas que 
podem acontecer em termos de comunicação. 
O céu do momento promete produtividade se 
você tiver foco. É fundamental saber onde você 
deseja chegar.
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 1 lata de leite condensado
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    condensado)
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MODO DE PREPARO:

 IN
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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 bom momento para se comunicar, virginiano, 
desde que escolha bem as palavras e esteja 
disposto a ouvir também. Assuntos intelectuais, 
estudos e cursos são muito bem vindos 
nessa semana que também promete mais 
movimentação. Projetos de trabalho podem 
ser retomados.

INGREDIENTES: MODO DE PREPARO: 

Variedades10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
11 de fevereiro de 2021

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
 IN

GR
ED

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 produtivo para os assuntos de 
trabalho, aquariano. Você precisa repensar 
alguns comportamentos e posturas para que 
possa tomar as melhores decisões. Pense 
no futuro e dê passos cautelosos, sempre 
sabendo ouvir os demais envolvidos em 
todos seus projetos.
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 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 cuidar das suas relações, 
taurino. Seus compromissos, inclusive, podem ser 
testados neste momento. Isso pode te ajudar a 
perceber mais claramente com quem pode contar 
e, mais do que isso, com quem você deseja de fato 
se comprometer. Encontre formas saudáveis de 
aliviar sua ansiedade para evitar brigas e tensões.
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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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.

Um ótimo momento para divulgar as ideias 
e projetos em andamento, geminiano. E um 
bom período para se reorganizar internamente, 
mantendo o foco e a atenção nas coisas que 
são de fato mais importantes. A ansiedade 
pode vir com força total e é preciso lidar de 
forma saudável com isso. 
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Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Cuidar dos assuntos pessoais tende a ser 
inevitável ao longo desses dias, leonino. 
É importante cuidar bem deles para que 
as coisas se organizem e que você possa 
colocar ainda mais foco em tudo que precisa. 
Mudanças na casa ou até mesmo de casa 
estão favorecidas. Ficar em casa, aliás, pode 
ser ainda mais divertido.
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
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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 repensar o sentido de 
prazer na vida, canceriano. É importante que 
você saiba o que quer, do que gosta e para onde 
deseja seguir, pois essa é uma ótima semana 
para refletir, mudar, fechar ou abrir novos ciclos, 
se preparando para novos ventos que devem 
soprar em breve.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O momento é produtivo, libriano, especialmente 
para os assuntos materiais e profissionais. Foco 
em se organizar e cuidado especial com as 
relações e assuntos pessoais. Você pode estar 
mais agitado, estressado ou irritado e isso pode 
trazer tensões nos relacionamentos. Não tenha 
medo de mudar.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para compreender melhor 
tudo que está sentindo, escorpiano. Suas emoções 
podem estar mais intensas e evidentes e isso 
pode ser bacana para você entender o que 
está e o que não está funcionando bem em 
sua vida. O céu da semana é delicado para as 
relações e parcerias. Vá com calma.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um bom momento para diminuir o ritmo e 
olhar para dentro, sagitariano. Assuntos como 
autoconhecimento são os mais importantes 
agora. Sua rotina precisa ser repensada para 
que sua saúde também sinta mais qualidade. O 
momento é de ansiedade nas relações e pede 
atenção ao diálogo com foco em resolver, mas 
sempre de forma amorosa.
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
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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 conversar com amigos, 
capricorniano. Sentar para alinhar objetivos e 
expectativas com equipe de trabalho também 
pode ser uma ótima ideia. É uma fase importante, 
de revisão de valores e definição de objetivos de 
médio e longo prazo. Lembre-se de se manter 
leve e animado.
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Gelatina ao creme
com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
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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 produtivo para os assuntos de 
trabalho, aquariano. Você precisa repensar 
alguns comportamentos e posturas para que 
possa tomar as melhores decisões. Pense 
no futuro e dê passos cautelosos, sempre 
sabendo ouvir os demais envolvidos em 
todos seus projetos.

Humor

Donuts de leite condensado
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ASC
OS

GRAVIOLA
GARIMPAR

BOURNP
EALAAA

REATADAU
HLDEDAL

TECTONICO
BIERDB
RODROGA

SANSEIRR
IEVL

UIR
CLOBATO

CACHORROS

Fruto apre-
ciado em
refrescos
e sorvetes

Aparelho
para trei-
namento
de pilotos

Procurar 
ouro, como
em Serra
Pelada

Rede Na-
cional de
Pesquisa

(sigla)
A amizade
que acaba
e depois

recomeça

Golfo de
(?): banha
o Iêmen

Membro de
embaixada
com função
específica

Relativo à 
geodinâ-

mica

Utensílio 
encontrado
em caixas
de costura

Relações 
Interna-
cionais
(sigla)

"O (?)",
famosa
tela de
Munch

Qualquer 
substân-
cia entor-
pecente

Claridade
apreciada
pelos apai-
xonados

Dígrafo de
"alheio"
(Gram.)

Purificar;
expurgar

Monteiro 
(?), criador
do Rabicó

(Lit.)

Duas
línguas
semitas

Anel

Neto de 
imigrantes
japoneses

Forno de
(?), equi-
pamento
de termo-

terapia

Animal 
doméstico,
geralmente
tido como
o melhor
amigo do
homem

(pl.)

Adorno
havaiano
Cintura;

cinto

Divisão de
hospitais
A Marrom
da MPB

4, em
romanos
Astatínio
(símbolo)

Afecção
cutânea 

contagiosa
Carnava-
lesco que

criou a
abertura
da Copa
das Con-
federa-

ções
(2013)

4/bier — luir. 5/grito. 9/tectônico. 11/paulo barros. 14/árabe e hebraica.

Em uma tigela grande, misture o leite condensado, a manteiga, 
os ovos, o suco de limão, a pitada de sal e o fermento em pó. 
Adicione a farinha de trigo peneirada aos poucos e mexa com 
uma colher, quando começar a ficar mais firme, amasse com as 
mãos até que forme uma massa macia e que grude um pouco 
nos dedos, isso vai garantir que a rosquinha não fique seca. 
Polvilhe farinha na mesa e abra a massa com aproximadamente 
1cm de espessura, pois ela cresce um pouco ao fritar.

Faça rosquinhas com cortador redondo ou faça um cordão 
e junte as pontas. Frite em óleo não muito quente para que não 
queimem rápido e fiquem cruas no interior, até dourar dos dois 
lados. Passe em açúcar com canela, chocolate derretido, fondant 
ou sirva sem nenhuma cobertura.

l 1 lata de leite 
    condensado
l 2 ovos grandes
l 2 colheres (sopa) de 
    manteiga amolecida
l 1 colher (sopa) de 
    suco de limão
l 1 colher (sopa) de 
    fermento em pó
l 1 pitada de sal
l 6 xícaras (chá) 
    de farinha de trigo, 
    aproximadamente

Certíssima
A cartomante está vendo a sorte de um cliente na bola de cristal: 
- Vejo uma morena que o fez sofrer muito no passado. 
Agora vejo uma loira que o fará sofrer muito no futuro. 
- É minha mulher! Ela pintou o cabelo!

Carpintaria 
Um homem pega o telefone e liga desesperado: 

- Socorro, a minha sogra quer se suicidar. Ela quer se atirar da 
janela! 

O homem do outro lado diz: 
- Tá, mas o senhor errou o número, aqui é da carpintaria. 

- Eu sei, é que a janela não quer abrir!

Exame
Três loucos vão fazer o exame mensal para ver se já podem receber 

alta. O médico pergunta ao primeiro deles: 
- Quanto é 2+2? 

- 72 - responde ele. 
O doutor balança a cabeça como quem diz “Esse não tem mais 

jeito” e virando-se para o segundo, repete a pergunta: 
- Quanto é 2+2? 

- Terça-feira - responde o segundo. 
Desanimado, o médico vira-se para o terceiro louco: 

- Quanto é 2+2? 
- É quatro, doutor! - responde ele, com firmeza. 

- Parabéns, você acertou! Como você chegou a essa conclusão? 
- Foi fácil! Me baseei nas respostas dos meus amigos: 72 menos 

terça-feira dá 4!

Socorro
Depois de um dia inteiro de caminhada, o caçador e seu 
guia chegam finalmente ao pico da montanha. A noite, 

em torno da fogueira, os dois conversam: 
- Sabe, Ramirez, você é um grande guia e me inspira total 
confiança, mas fico pensando uma coisa: se por acaso eu 

sofresse algum acidente ou ficasse doente, como você faria para 
me levar de volta para a cidade, eu com os meus 90 quilos? 

- Nenhum problema, patrão. No ano passado, desci 
sozinho esta montanha levando nas costas um javali de 

quase 200 quilos. 
- Duzentos quilos? Sozinho? Como você fez isso? 

- Foi em umas dez viagens!
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 *Maneiras de lidar com a fome emocional

Identifique a causa, que pode ser as pressões do dia a dia
O excesso de demandas, expectativas e frustrações, sejam na área 
profissional, familiar, amorosa ou financeira, podem gerar a fome 
emocional. Uma bronca do chefe, rompimentos emocionais, momentos 
de mudanças ou falta de dinheiro são situações que comumente 
causam essa compulsão. Fique atento a situações como essas na 
sua rotina. É válido fazer um diário alimentar e sentimental. Anote 
como se sentia no momento que comeu demais, assim ficará mais 
fácil identificar de onde vem à compulsão. 

Descubra outras atividades prazerosas
A comida é a sua maior fonte de prazer? Está na hora de encontrar 
atividades que também trazem felicidade e satisfação. Ocupar o 
tempo livre vai ajudar a manter distância da geladeira. Recomenda-se 
a prática de atividades que exijam esforço físico, além de meditação 
e interação com animais.

Adote medidas para mudar esse costume, como encher 
a geladeira de alimentos saudáveis
É preciso se responsabilizar pela sua saúde física e mental. Se acostumar 
a comer demais e esquecer as consequências negativas desse hábito 
só faz com que você engorde cada vez mais. Para tentar combater 
esse costume, incorpore às suas refeições alimentos saudáveis e 
nutritivos, que garantem maior sensação de saciedade, ou seja, não 
deixam você com fome tão cedo. Também vale deixar a geladeira 
cheia dessas opções aliadas da saúde. Dessa forma, cada vez que 
você for “assalta-la”, não encontrará alimentos gordurosos e pouco 
saudáveis.

Procure ajuda profissional, se necessário
Existem diversos profissionais que podem ajudar nesse desafio. Um 
deles é o psicólogo, que ajuda a compreender e lidar com as suas 
emoções e o seu momento de vida. Há o health coach, que atua em 
parceria com a pessoa, buscando ferramentas que o auxiliem a mudar 
seus comportamentos que levam a compulsão. Já o psiquiatra pode 
ajudar em casos mais graves, caracterizados como transtornos, que 
também podem ser tratados com medicamentos prescritos pelo 
médico. O nutricionista e o nutrólogo também são importantes, por 
proporcionarem a manutenção de uma dieta adequada e balanceada.

Faça substituições inteligentes
O uso de massas integrais dá mais saciedade que alimentos feitos com 
farinha branca ou com muito açúcar. Isso se deve ao índice glicêmico. 
Alimentos com alto índice glicêmico (acima de 70) estimulam uma 
liberação muito grande de insulina. Já opções com baixo índice 
glicêmico, até 50, evitam a liberação de insulina. A grande liberação 
de insulina dá uma saciedade temporária, mas, depois de um curto 
período de tempo, a fome volta ainda maior. Por isso, troque alimento 
de alto índice glicêmico por alimentos de baixo índice glicêmico. 
Exemplos: em de sorvete de massa, tome um picolé de frutas e use 
molho de tomates no lugar de molho branco.

Faça, aos poucos, uma reeducação alimentar
O cérebro controla todos os nossos impulsos e estímulos. Ele 
produz substâncias chamadas neurotransmissores. Alguns desses 
neurotransmissores nos mantém atentos, acordados e em alerta. 
Outros nos ajudam a dormir, relaxar e manter a calma. Quando a 
estimulação e inibição estão nos níveis corretos, a pessoa não é 
lenta nem agitada - está na medida certa. Mas, se você come de 
forma errada, esse processo fica desequilibrado, pois o cérebro 
precisa de nutrientes para estimular esses neurotransmissores. 
Quanto mais desacertada a relação entre estimulação e inibição dos 
neurotransmissores, mais ansiedade é gerada, e, consequentemente, 
a compulsão alimentar aparece. Dietas ricas em serotonina evitam 
que a fome emocional apareça. Por isso, corte o mal pela raiz, mude 
sua alimentação já!

 A primeira função da comida é nutrir, ou seja, fornecer ao organismo 
os nutrientes que ele precisa para funcionar bem. Mas, para além disso, 
o ato de comer envolve valores sociais e ritualísticos. E, como todo 
hábito, o comportamento alimentar é aprendido. Ora, se desde cedo 
fôssemos habituados a comer somente em função da necessidade de 
energia e nutrientes, talvez não tivéssemos tanto problema com o peso.

Ainda na infância fomos ensinados que, quando tristes, um cho-
colate nos faz sentir bem, ou que “merecemos” um x-burguer ao fim 
de um dia difícil. Muitas vezes, portanto, comemos para amenizar 
uma emoção ruim. 

como lidar com isso?

QUEM BUSCA NA COMIDA 
UMA FORMA DE LIDAR 
COM SENTIMENTOS, COMO 
TRISTEZA E ANSIEDADE, 
FICA MAIS SUJEITO AO 
DESCONTROLE ALIMENTAR E 
SEUS PREJUÍZOS NA SAÚDE 

Alimentação X emoções:

Alívio?
A questão é que os sentimentos de 
ansiedade, tristeza, estresse, raiva ou culpa 
não desaparecem depois que comemos. 
Podemos até sentir um alívio durante o 
consumo dos alimentos, mas, em seguida, 
vem a frustração e a sensação de fracasso. 
Ainda assim, associar a comida a um alívio 
imediato para os problemas emocionais 
pode ficar “programado” no cérebro.
Identificar o que dispara o desejo de 
comer – além do motivo fisiológico, da 
necessidade orgânica – e investigar a 
relação com os alimentos são os primeiros 
passos para fazer as pazes com a comida e 
as nossas emoções.
No fim das contas, a saúde também sai 
protegida. Afinal, estudos associam uma 
alimentação por razões emocionais ao 
descontrole alimentar. E quem come por 
emoção fica mais propenso ao excesso 
de peso e de gordura corporal, além de 
apresentar maior tendência à escolha de 
alimentos ricos em carboidratos. 

Identificando a fome emocional e a fome fisiológica
A fome emocional aparece de repente. Normalmente, quando 
comemos por emoção, buscamos um tipo específico de 
alimento, que é aquele “confortante”. Essa necessidade é 
urgente e, por isso, na maioria das vezes não conseguimos 
esperar para comer. E dificilmente conseguimos parar, 
mesmo que estejamos saciados. 
Essa fome costuma desaparecer quando nos distraímos 
com alguma outra atividade. Só que, na sequência, 
experimentamos sensações negativas, como culpa e 
frustração, por termos comido muito e sem necessidade.
Já a fome fisiológica surge gradualmente. Para ficarmos 
satisfeitos, precisamos de uma refeição (ou lanche) completa e 
variada. Como o apetite aparece aos poucos, é possível aguentar 
um certo tempo até comer. E, na maioria dos casos, paramos 
quando estamos saciados. A fome não desaparece se tentarmos 
nos distrair com outras atividades. Depois que nos alimentamos, 
temos sensações positivas, como prazer e bem-estar.  Se você 
notar que, em algumas ocasiões, come em função de emoções, 
e não por necessidade orgânica, vale a pena traçar algumas 
estratégias e se preparar para que isso não aconteça mais. 
Até porque o alívio e o prazer que o alimento traz como resposta à 
uma emoção negativa culmina, na sequência, em sensações ruins, 
que podem gerar mais estresse e sentimentos nocivos. Isso alimenta 
m círculo vicioso, que sempre termina em mais comida. 

Como sair dessa?
É importante tentar identificar quando o impulso de comer vem e por qual razão. Faça um registro de sua 
alimentação e de suas emoções. Marque o que comeu e o que sentiu antes e depois. Esse hábito ajuda a 
encontrar os gatilhos do descontrole alimentar e a entender o que isso causou no seu corpo e mente.
O registro pode ser feito na hora em que você se alimenta ou mesmo de forma invertida, no fim do dia. Neste 
caso, você terá maior percepção em relação às consequências desagradáveis que o descontrole alimentar 
provocou, e depois entenderá por que ele aconteceu. 
Outra boa pedida é fazer, à noite, um relato por escrito, de maneira não julgadora e em terceira pessoa (como se 
fosse de forma jornalística), sobre os acontecimentos do dia relacionados aos sentimentos e à alimentação. Todos 
esses apontamentos nos fazem olhar um pouco mais para dentro, aumentando bastante o nível de consciência. 
Depois de reconhecer os impulsos, é possível usar estratégias de relaxamento – como respiração profunda, 
meditação ou mesmo alguns exercícios físicos – para serem praticados quando vier a fome emocional.
Outra alternativa é escrever uma lista de atividades que despertem as sensações de bem-estar e prazer, mas 
que não tenham ligação com comida. Para isso, pense: o que já te ajudou em um momento delicado? Cada 
pessoa vai encontrar as suas respostas, que vão desde tomar um banho quente e passear com o cachorro 
até falar com um amigo, ler um livro, entre outras. No momento em que o impulso de comer surgir, o ideal 
é tentar realizar uma dessas coisas. Mas entenda que é normal tentar compensar uma emoção ruim. Está 
tudo bem! O importante é evitar qualquer tipo de auto-julgamento e, acima de tudo, encontrar formas de se 
aliviar sem causar um problema para nossa saúde física ou mental. 

Fonte: saude.abril.com.br
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Aniversariantes da Semana 
l QUINTA (11)

Eloi Pickler, Fernanda Elias, Fatima 
Fernanda Weschenfelder Hofstetter, 
Lucas Gabriel Tiedt, Tiago Port, Francieli 
Hartwig, Keli Heidt, Janete Savitraz

l SEXTA (12)
Kerli Eger, Gercica Cararo, Ronnie 
Emerich, Keli Luz, Elizanja M. Gomes, 
Francieli Hartwig, Loiva Maria, Paulo 
Jahn, Rafael Söchtig, Elisangela Cabreira, 
Andressa Rosa, Tiago Beier

l SÁBADO (13) 
Leandro Ferreira, Janice Doerner Kofer, 
Jairo Kaiser, Adriano Tagarra, Patricia 
Porto, Claudete Muller, Jonathan 
Wendland, Fábio Kaiser, Luciano Rambo, 
Elaine Sanders

l DOMINGO (14) 
Fran Bergmann, Joelma Dos Santos, 
Eliane Trautmann, Marlei Matthes 
Zimmermann, Marli Dassow, Lucas 
Lemos, Renata Longhi

l SEGUNDA (15)
Jaqueline Leske, Patricia Guth, Renata 
Longhi, Cheila Bet Vorpagel, Simone 

Schwertner, Elenice Kothe, Márcio 
Roweder, Liane Krüger Eckhardt, Gracieli 
Weirich, Edimara Correa, Cleyton Eckert, 
Raquel Fietz, Lauro Daniel, Michel 
Ricardo Barboza, Cristiane Patrícia Steffler 
de Lima, Giovane Richter Kerber, Felipe 
Marchi, Alexandre Bettencourt

l TERÇA (16)
Elaine Bombardelli, Jaqueline Leske, 
Maria Marta Roos, Adriana Freire, 
Cleusa Lenz, Cristina De Oliveira, Cleide 
Mariano, Rosaneh Carvalho, Franciele 
Dill, Maria Iraci Spengler Scherer, Juliana 
Schueroff, Alessandra Petrakowicz, 
Cristina Oliveira, Diego Valim, Roseli 
Mann Ferreira, Ivo Leobet, Joao Edir 
Philippsen, Marlene Maria Herpich, 
Jussara Luisa Hanauer Mascarenhas, 
Renan Oppermann

l QUARTA (17)
Fabricio Paz Alves, Giancalo Wondracek, 
Vera Lucia Lorenzatto, Rosenei Jose 
dos Santos, Marcia Egewarth, Pamela 
Dalloglio, Diolete Schirmer Wladonw, Leo 
Silva, Geci de Lara, Lara Umeres, Leila 
Deniz Storch, André Luis Herdt, 
Adriana Ines Boll 

Gilberto Klais, o Giba e Kassio Rusch, ambos acompanhados das esposas. 
Giba foi reconduzido à presidência da Associação Comercial e Empresarial de 

Nova Santa Rosa (Acinsar) e Kassio segue como o vice-presidente

O tim tim da semana 
vai para o Doutor 

Adriano Tagarra, ele 
que é médico cirurgião 
do aparelho digestivo, 

completa mais um 
ano de vida neste 

sábado (13)

Loisly Fulber recebe a homenagem da família pelo seu aniversário neste sábado (13). Registro Karin Fotografias

Elaine Sanders 
de Quatro 

Pontes completa 
mais um ano 
de vida neste 
sábado (13). 

Parabéns!
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UM CRONOGRAMA DEVE SER ELABORADO NAS PRÓXIMAS SEMANAS E O PRIMEIRO ENCONTRO DA ENTIDADE DEVE SER REALIZADO NO MÊS DE MARÇOÜ

Poder público rondonense e Codemar 
planejam cronograma de ações para 2021

 Na manhã de terça-feira, dia 
09, o presidente do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Marechal 
Cândido Rondon (Codemar) José 
Ângelo Nicácio, esteve na prefeitura 
onde foi recebido pelo Secretário de 
Administração, Anderson Loffi, e pelo 
Secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, Valdir Port (Portinho).

Nicácio assumiu a presidência 
da entidade em julho de 2020. Ele 
é mestre em Engenharia de Inova-
ção e Avaliação Tecnológica, desde 
1990, e doutor em Planejamento 
e Desenvolvimento de Municípios 
de médio e pequeno porte, desde 
2000, pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). É um pro-
fundo conhecedor e incentivador 

das questões ligadas à administra-
ção pública e desenvolvimento do 
município. 

O presidente lembrou que o 
Codemar é um órgão consultivo 
da gestão pública e por isso quer 
estar inserido no planejamento das 
políticas públicas. “Estamos vin-
culados à Secretaria de Indústria 
Comércio e Turismo e nos colo-
camos à disposição para contri-
buir com o poder público para o 
desenvolvimento do município”, 
ressaltou José Ângelo.

O Secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Valdir Port, enfatizou 
que a entidade terá participação 
efetiva nas questões de desen-
volvimento sócio econômicas. “A 
entidade terá papel fundamental 

nesta gestão, participando dos ali-
nhamentos e estando presente nas 
decisões. O Codemar é composto 
de 42 entidades dos mais variados 
segmentos da sociedade. Por isso 
a articulação entre o poder público 
e o conselho é muito importante”, 
enfatizou Portinho.

Já o Secretário de Administração, 
Anderson Loffi, que é coordenador 
da Câmara Técnica da Administra-
ção Pública, no Codemar, também 
destacou a importância da entidade. 
“Reiteramos o compromisso do 
município de Marechal Rondon com 
o Conselho de Desenvolvimento, 
no que tange às ações públicas. É 
uma entidade muito importante”.

No encontro, entre outros 
assuntos discutidos, foram ajustadas 

ações para a elaboração do Plano de 
Ação para 2021. Um cronograma 
deve ser elaborado nas próximas 
semanas e o primeiro encontro 

da entidade deve ser realizado 
no mês de março. Em 2021, con-
forme Nicácio, as reuniões mensais 
devem ser retomadas.

 As chuvas constantes servem 
de alerta para um problema que 
pode surgir novamente em Pato 
Bragado, a dengue. Em 2020, o 
município viveu uma epidemia 
dessa doença e a situação pode 
voltar a se repetir e fazer novas 
vítimas se a população não agir. 

Nos períodos em que a chuva 
dá uma trégua, os Agentes de Com-
bate às Endemias (ACEs) partem a 
campo para realizar o trabalho de 
vistoria nas residências, fazendo 
uso, inclusive de pulverizador costal. 
No entanto, essa ação precisa ser 
integrada, ou seja, com o apoio total 
da comunidade para se alcançar 
o resultado necessário.

Nesse sentido, os ACEs, Jaque-
line Luft, Walmir Ortiz e Margarete 
Scheibe destacam a importância 

População bragadense é conclamada a colaborar no combate a dengue
das pessoas não deixarem materiais 
expostos ao tempo e que poderão 
servir de criadouro do mosquito 
Aedes aegypti. Eles apontam que é 
necessário verificar, constantemente, 
as calhas de águas, bebedores de 
animais que devem ser lavados com 
frequência, lixos, entulhos e tomar 
muito cuidado com as piscinas 
que se não forem mantidas cor-
retamente podem ser grandes 
disseminadores de mosquitos. 

Os agentes declaram que as 
pessoas já têm ciência que qualquer 
local exposto ao tempo poderá vir 
a se tornar um eventual criadouro 
de mosquitos, até mesmo os bura-
cos de árvores e folhas que caem 
no chão, e assim vão acumulando 
água ou aquela simples tampinha 
de garrafa pet, esquecida no quintal 

de casa por alguns dias, recebendo 
sol e chuva. “Portanto, tanto no 
chão como em locais mais altos é 
preciso que a população continue 
realizando a fiscalização e eliminação 
da água, pois o Aedes aegytpi se 
cria tanto na água limpa, quanto 
na suja”, frisam. 

 ACS farão um trabalho integrado às endemias para que o primeiro ciclo de combate ao Aedes aegypti seja concluído 
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Por conta da instabilidade cli-

mática que acabou prejudicando o 
trabalho, os agentes de endemias 
contarão com importante reforço 
na orientação, vistoria e elimina-
ção dos focos, considerando que a 
maior parte da cidade continua sem 

cobertura e estão aparecendo casos 
suspeitos de dengue. As Agentes 
Comunitárias de Saúde (ACS) farão, 
portanto, um trabalho integrado às 
endemias para que o primeiro ciclo 
de combate ao mosquito Aedes 
aegypti, previsto para encerrar no 
dia 28 de fevereiro, seja concluído.



Estrada que liga Marechal 
Rondon a Mercedes é liberada

TRECHO ESTAVA INTERDITADO EM VIRTUDE DE A PONTE TER SIDO DANIFICADAÜ
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SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Ervino Krause torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada na Linha Concórdia, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 03/02/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
HELIO BREMM torna público que irá requerer do IAT, Licença 
Prévia para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 117-C, 
45º Perímetro, Distrito de Vista Alegre, Entre Rios do Oeste, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Nicolau José Volkweis torna público que recebeu do IAT, Licença 
de Operação para Empreendimento de Suinocultura, porte médio, 
modalidade de terminação, protocolado sob nº 14.561.482-1, com 
validade até 26/05/2021, instalado na Linha São Pedro, distrito de 
Vila Nova, município de Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

Nicolau José Volkweis torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação 
da Licença de Operação para Empreendimento de Suinocultura, porte 
médio, modalidade de terminação, instalado na Linha São Pedro, distrito 
de Vila Nova, município de Toledo, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
GMIL INDÚSTRIA DE CORDAS E ELETRIFICADORES DE CERCAS 
LTDA 09.556.138/0001-46 torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Instalação para fabricação de artefatos de cordoaria a ser implan-
tada Rua Gaspar Martins 410 - Parque Industrial I - Quatro Pontes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GMIL INDÚSTRIA DE CORDAS E ELETRIFICADORES DE CERCAS 
LTDA 09.556.138/0001-46 torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação para fabricação de artefatos de cordoaria instalada Rua 
Gaspar Martins 410 - Parque Industrial I - Quatro Pontes/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
MONITOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS 
LTDA 09.062.731/0001-36 torna público que recebeu do IAT, a Licença 
de Instalação para fabricação de outros equipamentos e aparelhos 
elétricos não especificados anteriormente a ser implantada ROD BR 
163 KM 277 SALA 02 - Parque Industrial III - Quatro Pontes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
MONITOR INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔ-
NICOS LTDA 09.062.731/0001-36 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença de Operação para fabricação de outros equipamentos 
e aparelhos elétricos não especificados anteriormente instalada ROD 
BR 163 KM 277 SALA 02 - Parque Industrial III - Quatro Pontes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Edgar E. Scheffer e Claudineia M. C. Binko, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.800 animais, 
em Parte do Lote Rural 175 da Gleba 18 – Linha Correia Porto - 
Distrito De Esquina Céu Azul - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DAS 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Jaime Favaretto torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação 
da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Avicultura 
na Modalidade Matrizeiro De Recria destinada a 140.000 aves 
implantada em Parte do Lote Rural 365 – Linha São Caetano – São 
Jose da Palmeiras- PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Arcenio R. Gebert, Teresinha Gebert e Lourdes M. G. Wagner, 
tornam público que irão requerer ao IAT, a Licença Prévia para a 
ampliação da atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 2.200 animais  (desses, 1.000 já licenciados) a ser 
implantada no Lote Rural Número 09 da Gleba 14, Linha São 
Braz - Distrito De São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Arnildo Leske, tornam público, que ira requerer ao IAT, Licença 
Ambiental Simplificada para Empreendimento de Piscicultura, porte 
pequeno, a ser implantado, distrito de Vila Cristal, município de 
Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

Vilibaldo Lambert, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a 
licença ambiental simplificada para a atividade de Piscicultura, 
instalado no Lote Rural N 49-A, s/n, Distrito de Bom Jardim, 
Marechal Cândido Rondon-PR.    

 Quatro Pontes começou 2021 
com um cenário preocupante em 
relação à dengue. O saldo de janeiro 
é 45 advertências e uma multa, 
aplicadas pela Secretaria de Saúde, 
através do Setor de Controle de 
Endemias, por conta da falta de 
cuidados no combate ao mosquito 
Aedes aegypti.

Na região do centro e Parque 
Industrial, o município está com 
alto índice de incidência de focos. A 
comprovação é do Levantamento 
de Índice Amostral (LIA), realizado 
no mês passado, que ficou em 
2,9%, sendo que o aceitável pelo 

 Na semana passada, 
em virtude das fortes 
chuvas, a ponte de 
madeira que liga a Linha 
Perdigão, em Marechal 
Rondon, a Linha Novo 
Rio do Sul, em Merce-
des, foi danificada. 

A Secretaria de Via-
ção e Serviços Públicos 
de Marechal Rondon 

realizou a compra de 
tubos de dois metros 
de diâmetros para 
substituir a estrutura de 
madeira. Os trabalhos 
foram finalizados na 
tarde de quarta-feira, 
dia 10, quando o tre-
cho foi novamente 
liberado para o tráfego 
de veículos. 

 A Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária (Acibra) 
está com inscrições abertas para 
o curso “Conhecendo a empresa, 
através das finanças”.

O curso busca auxiliar os empre-
sários/empreendedores associados 
na gestão das empresas, promovendo 
ainda mais uma alternativa de capaci-
tação aos funcionários. Será realizado 
nos dias 1º e 02 de março, das 19h às 
22h, na sala da associação. 

Entre os conteúdos a serem 
trabalhados está o controle de 
caixa, fluxo de caixa, custos fixos 
e variáveis, indicadores de resul-
tados, vendas, entre outros. 

Inscrições e outras informações 
na Acibra, pelos números (45) 3282-
1411 ou 99962-0537. 

Acibra está com inscrições 
abertas para o curso 
“Conhecendo a empresa, 
através das finanças”

Saúde notifica quase 50 quatropontenses que não fazem combate à dengue
Ministério da Saúde é de 1%. No 
total, foram visitados 377 domicílios, 
dos 1.875 existentes na sede (20% 
dos imóveis). Em outubro de 2020, 
este mesmo índice era de 0,5%.

Conforme o secretário de 
Saúde, Marco Antônio Wickert, 
os dados chamam bastante atenção 
para uma cidade com pouco mais 
de quatro mil habitantes. “Estamos 
muito preocupados. Gostaríamos 
que a população cuidasse um pouco 
mais de seus quintais. Uma vez na 
semana, ao menos, verifique se há 
criadouros do mosquito. É preciso 
tirar esse tempo e fará, sem dúvida, 

a diferença na vida de todos. A 
comunidade sabe quais são os 
cuidados e diariamente temos 
informado, seja por meio das 
redes sociais, rádio ou agentes 
de endemias. Não há desculpas 
para colocar em prática. Vamos 
continuar notificando e multando. 
Inclusive, somos cobrados por 
ações pelo Ministério Público. 
Tenho certeza que ninguém quer 
ser acometido por essa doença. 
Além de cuidar, você também pode 
ser um fiscalizador. Se alguém 
não cuidar, informe a secretaria 
e iremos verificar”, garante.  
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