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NOVO PEDÁGIO
Lideranças querem modelo que não 

tire a competitividade da região
Em novembro de 2021 vencem os atuais contratos de pedágio no Paraná. O 
governo federal apresentou um novo modelo a ser implantado no Estado, 
que não tem sido bem recebido, especialmente na região Oeste. Lideranças 

querem um modelo com valor justo e que não tire a competitividade da 
região. As novas concessões que serão licitadas em 2021 terão validade 

pelos próximos 30 anos. PÁGINAS 10 E 11
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

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

IMAGEM da SEMANA

O NECESSÁRIO AMPLO DEBATE DO 
PEDÁGIO EM RODOVIAS DO OESTE

 O modelo de concessão de novos 
trechos de rodovias federais e esta-
duais do Paraná, precisa ser refletido 
e debatido sob diversos pontos de 
vista, especialmente os aspectos 
econômicos, sociais e tecnológicos. 

A questão, salvo melhor juízo, 
não está apenas no valor da tarifa, 
na outorga onerosa, no degrau 
tarifário, nas obras previstas e 
no tempo de concessão. 

Em nossa opinião, diante das trans-
formações que estão ocorrendo na 
logística de transporte de carga e de 
pessoas em todo o mundo, graças aos 
avanços da tecnologia, nos parece um 
grande erro estender a concessão por 
30 anos, pois as modalidades de loco-
moção mudarão muito nesse período. 

Para quem não sabe, Caxias do Sul, 
no Rio Grande do Sul, está implantando 
fábrica de caminhões elétricos, com 
encomenda inicial de um mil veículos, 
de apenas um cliente. 

Além disso, carros autônomos, 
mesmo que ainda muito caros, estão 
se espalhando por cidades do mundo 
inteiro, com utilização comunitária, 
sem a necessidade de aquisição e 
manutenção de veículos próprios. 

Vale acrescentar também, que o uso 
de drones para o transporte e entregas 
de encomendas está crescendo em 

 Todo ano, em fevereiro, o TRI-
BUNA DO OESTE está de aniversário. 
Desde que nasceu, o jornal mantém 
o princípio da defesa da liberdade 
democrática de expressão. Esse prin-
cípio continua vigente, ao mesmo 
tempo em que confrontamos um 
dos grandes desafios dos meios de 
comunicação em todo o mundo: 
entrar de cabeça na revolução tec-
nológica e na mudança de para-
digmas que vivemos.

Aniversário é hora de fazer um 
balanço do tempo em que o jornal 
circula e do seu papel como impor-
tante meio de comunicação nos muni-
cípios onde chega semanalmente. 
Mas também é hora de liderar os 
novos tempos com espírito inovador. 
O cenário em que nos encontramos 
é o da transformação permanente. 
Por isso, coincidindo com a celebra-
ção do aniversário, o TRIBUNA DO 
OESTE inaugura seu site na internet.

Para tanto, estamos estreando 
a nossa versão digital, marcando 
presença também na internet, 
garantindo maior velocidade e ins-
tantaneidade à informação que já 
tem a marca da credibilidade do 
Tribuna do Oeste. Nosso portal de 
notícias já está no ar no endereço 
www.tribunadooeste.com

Sua estrutura e a nova forma 
de trabalhar se propõem a ser um 
exemplo de jornalismo audiovisual 
e interativo. É um erro pensar que a 
tecnologia é inimiga do jornalismo. 
Pelo contrário, o mundo digital rompe 
barreiras e abre uma nova forma de 
se comunicar com um público mais 
amplo, variado e diverso. 

O TRIBUNA DO OESTE empreendeu 
esta nova etapa com a decisão de 
continuar defendendo os princípios da 
sua fundação. Os canais e os meios 
se transformam, mas o jornalismo 
continua sendo o mesmo: procurar a 
notícia, decidir se é relevante, apurá-la 
com rigor, contá-la bem e publicá-la 
com independência e liberdade. É 
isso que fazemos. 

*O autor é ex-deputado federal pelo Paraná e ex-chefe 
da Casa Civil
do Governo do Estado
E-mail: dilceu.joao@uol.com.br
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todo o planeta e até um fábrica desses 
equipamentos está prevista para Toledo. 

Está certo que a energia elétrica tam-
bém é altamente tributada, especialmente 
na sua distribuição, como acontece com 
os combustíveis fósseis, mas não se 
pode esquecer que a geração em fontes 
alternativas e renováveis, como a solar 
e eólica, estão em ampla expansão 
em todo o mundo. 

No caso da rodovia BR-467, que liga 
Cascavel e Toledo, já duplicada, a implan-
tação de praça de pedágio penalizaria 
produtores rurais e consumidores de 
toda a região, Estado e País, onerando 
o custo do transporte de grãos, leite, 
carnes e derivados da maior região 
produtora para os centros de consumo 
e portos de exportação. 

As alternativas do transporte ferroviário 
e/ou fluvial, ambos muito mais bara-
tos, ainda serão colocados à disposição 
do agronegócio regional, mas até que 
isso aconteça, os preços de alimentos 
indispensáveis à população nacional, 
na sua maioria de baixa renda, conti-
nuarão sofrendo os reflexos do pedágio 
de alto custo, que no Paraná chega a 
superar as despesas de combustíveis 
de transportadores rodoviários. 

A outorga onerosa de qualquer espécie, 
híbrida ou não, é medida que precisa 
ser revista, pelo menos na divisão dos 

recursos repassados pela concessioná-
ria vencedora da disputa, reservando a 
verba apenas para as obras de melhoria 
e manutenção dos trechos concedidos. 

Outra proposta que nos parece absurda 
é o degrau tarifário da duplicação com 
gatilho de 40% de acréscimo na tarifa, 
sem levar em consideração o real custo da 
obra e o faturamento da concessionária. 

O mais importante, no entanto, é o 
fato de Toledo e Cascavel deterem os 
maiores Valores Brutos de Produção 
Agropecuária (VBPA), do Estado e do 
Sul do País, como verdadeiras capitais 
do agronegócio e da geração de alimen-
tos e matérias-primas para o consumo 
nacional e exportação de excedentes, 
gerado empregos, renda e tributos, nas 
áreas rural e urbana. 

A região não deve e não pode perder 
competitividade no comércio nacional 
e internacional de alimentos, pois tal 
situação viria em prejuízo de traba-
lhadores, empreendedores e con-
sumidores, do campo e da cidade, 
comprometendo o desenvolvimento 
econômico e humano de uma das pou-
cas áreas do País que vêm resistindo 
à crise da pandemia de Convid-19.

Estreia 
digital

Dilceu Sperafico*

Ao final da tarde do último dia 15 de fevereiro, através de uma iniciativa da comunidade promovida pelo empresário Aleri 
Gruber e os funcionários da empresa loja Gruber, foi realizada a limpeza do parquinho da Praça 31 de outubro em Marechal 
Cândido Rondon em uma ação voluntária. Que mais ações do bem, como está, possam surgir em nosso município!
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CASO MARCIO RAUBER NÃO CONFIRME SUA VONTADE DE CONCORRER, O VEREADOR PRETENDE 
OCUPAR O ESPAÇO PELO DEM

Ü

Gordinho do Suco 
estuda candidatura 
a deputado estadual

Volta às sessões
Passado o Carnaval, aquelas Câmaras que ainda não haviam 
retomado seu expediente ordinário agora voltam a ter sessões 
normalmente no dia regimental. As câmaras de Quatro Pontes, 
Nova Santa Rosa, Marechal Cândido Rondon e Entre Rios do 
Oeste já haviam recomeçado no dia 1º de fevereiro. Já as câmaras 
de Pato Bragado e Mercedes voltaram esta semana. 

Galos de rinha
Repercutiu em todo o Paraná a prisão do prefeito Leonir Antunes 
dos Santos (PL), de Boa Vista da Aparecida, município aqui do 
Oeste, preso esta semana no Rio Grande do Sul. Ele estava com 
o carro oficial da prefeitura e foi parado pela Polícia Rodoviária 
Federal após uma ultrapassagem em local proibido. No porta-
malas do carro, a polícia encontrou seis galos de rinha, que 
foram apreendidos por maus tratos. O carro também ficou 
apreendido por situação irregular na documentação. O prefeito 
foi liberado depois de autuado. Ele ainda não se manifestou 
publicamente sobre o caso. 

Bloqueio de bens
Também no Oeste, o Ministério Público conseguiu que a 2ª Vara 
da Fazenda Pública da comarca de Foz do Iguaçu determinasse 
liminarmente a indisponibilidade de bens de réus investigados 
na Operação Luz Oculta, desencadeada em Santa Terezinha de 
Itaipu. A medida atinge cinco empresas e dez pessoas físicas 
(representantes das empresas) de Santa Terezinha de Itaipu, e 
a soma total a ser bloqueada solidariamente entre os réus é de 
R$ 4.966.079,06. O objetivo do bloqueio é garantir, em caso de 
condenação, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário 
e o pagamento de multa pelos réus.

Multa pesada
Foi protocolado na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto 
de lei com o objetivo de punir os “fura-filas” da vacinação contra 
a Covid-19. Os valores para quem infringir as regras de aplicação 
da vacina contra a Covid-19 podem chegar a R$ 97.600,00. A 
proposta é dos deputados Ademar Traiano (PSDB), Alexandre 
Curi (PSB) e Luiz Claudio Romanelli (PSB).

Filho de Richa
O filho mais novo do ex-governador Beto Richa (PSDB), Rodrigo 
Vieira Richa, foi nomeado para um cargo em comissão na 
Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A informação é do 
jornalista Rogerio Galindo, do site Plural, de Curitiba. Segundo 
o jornalista, o  cargo tem salário de R$ 18,7 mil, mas com os 
benefícios o valor bruto em janeiro foi de R$ 19,7. Depois dos 
descontos, Rodrigo recebeu, segundo o Portal da Transparência 
da Alep, R$ 14,9 mil.

Ponte da Integração
Com as obras já atingindo cerca de 45% de execução, a segunda 
ponte ligando o Brasil ao Paraguai, em Foz do Iguaçu, tem 
previsão de ser concluída em 2022. A Itaipu Binacional já 
investiu R$ 104 milhões nas obras da Ponte da Integração. 
Além da ponte, que custará R$ 323 milhões, será construída 
uma nova perimetral ligando até a BR 277 com investimentos 
também da Itaipu. A perimetral que faz parte da obra vai 
permitir que caminhões procedentes da Argentina e do 
Paraguai acessem diretamente à BR-277.

Bolsonaro em Foz
Jair Bolsonaro estará pela quinta vez em Foz do Iguaçu como 
presidente da República. A agenda da visita presidencial está 
marcada para o final do mês, possivelmente no dia 25, para o 
lançamento do projeto de revitalização da linha de transmissão 
de Furnas que leva energia da usina de Itaipu para as regiões 
Sudeste e Centro Oeste, o investimento é de R$ 1 bilhão custeado 
pela Binacional. Esta será a oitava visita do presidente ao Paraná, 
sendo que seis no Oeste, uma vez que há duas semanas ele 
esteve também em Cascavel. 

 Vem crescendo o desejo do 
vereador rondonense Cleiton Frei-
tag, o Gordinho do Suco, de ser 
candidato a deputado estadual na 
eleição de 2022. Ele confirmou a 
informação esta semana à repor-
tagem do Tribuna do Oeste.

Contudo, Gordinho observa que 
toda a tratativa passa antes por 
uma conversa com as lideranças 
do seu partido, o Democratas, em 
Marechal Cândido Rondon. Ele cita 
em especial o prefeito Marcio Rau-
ber, que também é cotato como 
eventual postulante a uma cadeira 
no legislativo estadual.

Contudo, caso o prefeito Mar-
cio Rauber opte em não concorrer, 
Gordinho já antecipa que pretende 
ocupar este espaço e já possui, inclu-
sive a manifestação de candidatos 
a deputado federal interessados 
em formar dobradinhas na região. 

Cleiton Freitag observa que 
a não reeleição de Ademir Bier 
e Elio Rusch no pleito passado 
deixou um vácuo de representa-
tividade na região. E, no enten-
dimento dele, este espaço pre-
cisa ser preenchido para que os 
municípios, em especial Marechal 
Cândido Rondon, não fiquem 
sem uma representação forte 

 A partir desta quinta-feira (18), 
o Poder Legislativo rondonense 
adotará o sistema de home-office 
em período integral, a ser cumprido 
das 8 às 12h e das 13h30 às 17h30, 
pelos servidores e assessores, tendo 
a supervisão dos diretores Geral 
e de Administração, Finanças e 
Recursos Humanos. 

A medida foi tomada após 
o aumento de casos de coro-
navírus registrado no município 
nos últimos dias, incluindo dois 
casos confirmados entre servi-
dores da Casa de Leis, que ao 
todo está com 10 funcionários 
em isolamento.

Conforme o Ato da Mesa 
06/2021, publicado ontem (17), 
o atendimento ao público será rea-
lizado de segunda a sexta-feira, 
das 8 da manhã ao meio-dia, com 
escala de trabalho entre os servi-
dores do Poder Legislativo. Este 

Câmara de Marechal Cândido Rondon adota 
home-office em tempo integral devido ao Covid-19

em nível de Estado.
Gordinho também comenta 

que tem recebido o incentivo de 
outros vereadores da região. Ele 
cita, inclusive, que foi convidado 
para participar da Acamop, onde 
amplia ainda mais sua penetração 

política regionalmente. 
“Vamos conversar com as lide-

ranças do partido, especialmente 
com o prefeito Marcio Rauber, 
nosso líder maior. Caso ele não 
seja candidato, eu pretendo ser”, 
deixou claro o vereador rondonense. 

Ü Gordinho do Suco é pré-candidato a deputado estadual

CRISTIANO VITECK/ARQUIVO

atendimento será apenas para a 
realização de protocolos e forne-
cimento de documentos, assim 
como para a limpeza do prédio.

As sessões ordinárias e extraor-
dinárias serão realizadas sem a 
presença de público, tendo apenas 

a participação dos vereadores, 
assessores e servidores essenciais 
ao trabalho. A população poderá 
acompanhar os trabalhos através 
da transmissão ao vivo pela TV 
Câmara, no endereço eletrônico www.
marechalcandidorondon.pr.leg.br.
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Por sugestão de Hussein Bakri, comitiva de deputados 
estaduais irá a Brasília discutir pedágio com a União 

 A nova rodada do auxílio emer-
gencial prevista para 2021 deve 
atingir mais de 40 milhões de bra-
sileiros. O número é 8 milhões a 
mais do que o previsto no dia 4 de 
fevereiro pelo ministro da econo-
mia, Paulo Guedes – no entanto, 
menor do que os 67 milhões de 
beneficiários no ano passado.

A projeção da pasta é realizar 
um filtro do programa, com foco 
na população que pertence às 
camadas mais baixas de pobreza. A 
quantidade de pessoas a receber o 
auxílio deve incluir os beneficiários 
do programa Bolsa Família.

Os valores podem ficar entre 
R$ 200 e R$ 250 por beneficiário. 
Além disso, a equipe econômica 
também estuda eliminar o paga-
mento em dobro para mães sol-
teiras, realizado em 2020.

O custo do auxílio emergencial 
em 2021 será entre R$ 8 bilhões e R$ 
12,5 bilhões por mês. O Ministério 
da Economia afirma, ainda, que 
o programa pode durar três ou 
quatro meses. Com isso, o governo 
pagaria entre R$ 24 bilhões e  
R$ 50 bilhões pelo benefício. No 
ano anterior, o montante gasto foi 
de R$ 322 bilhões.  

Por sugestão do deputado 
Hussein Bakri (PSD), a Assem-
bleia Legislativa vai formar uma 
comissão de parlamentares que irá 
a Brasília discutir o novo modelo de 
concessão do pedágio no Paraná. 
Segundo o Líder do Governo na 
Casa, o objetivo é construir uma 
proposta com o Ministério da Infra-
estrutura que atenda ao desejo da 
sociedade paranaense. Responsável 
por 65% das rodovias do Anel de 
Integração, o Governo Federal é 
quem comanda a discussão em 
torno do modelo que vai vigorar 
pelos próximos 30 anos no Estado. 

“Temos um canal aberto de 
interlocução em Brasília por meio 
dos nossos 30 deputados federais, 

 Estão tramitando na Câmara 
dos Deputados três Projetos de 
Lei sobre a produção de energia 
através da biomassa. Todos são 
de autoria do Deputado Federal 
Schiavinato (Progressistas/PR).

No PL 123 de 2020 o parla-
mentar propõe que seja permi-
tida a venda do excedente de 
energia elétrica produzida por 
micro e mini geração distribuída 
quando essa é proveniente da 
biomassa. Os consumidores de 
energia elétrica que possuam 
microgeração ou minigeração 
distribuída poderiam contratar 
livremente com qualquer outra 
unidade consumidora.

“O produtor rural tem investido 
na produção de energia, no entanto 
os custos para implantação dos 
sistemas estão elevados. Necessi-
tamos estabelecer incentivos aos 

produtores, como forma de com-
pensação destes investimentos”, 
defende Schiavinato.

Já no Projeto de Lei 6146 de 
2019 Schiavinato vai mais longe e 
pede que as propriedades rurais 
que geram energia por biomassa, 
sejam isentas do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural, o ITR.

Para Schiavinato, seria uma 
maneira de incentivar o produtor 
rural a produzir energia renovável. 
“Essa lei também é uma forma de 
devolver ao produtor um pouco do 
que ele produz para a sociedade. 
Uma vez que ele produz energia 
através da biomassa ele está con-
tribuindo para o crescimento de 
toda a cadeia produtiva”.

Por fim, a propostas legislativa 
5878 de 2019 expande o direito 
de compensação aos sistemas de 
distribuição de energia elétrica à 

outras fontes de energias renováveis 
além da biomassa como hidráulica, 
solar, eólica, cogeração qualificada 
e demais fontes definidas em nor-
mativos referentes à microgeração 
e minigeração distribuída.

ENERGIA DA BIOMASSA 
A biomassa é uma das maiores 

fontes de energia disponíveis na 
área rural. Ela aparece na forma 
de resíduos vegetais e animais, 
como restos de colheita, esterco, 
plantações energéticas e efluentes 
agroindustriais.

Para Schiavinato, “a suinocul-
tura é uma das maiores forças 
da nossa região, em especial no 
município de Toledo. É um ativo 
que não podemos desperdiçar. 
Por isso nosso esforço em facilitar 
e estimular a energia produzida 
com a biomassa”.

 Através da portaria 079/2021, 
publicada no Diário Oficial do 
município de Nova Santa Rosa 
na segunda-feira, dia 15, saiu a 
nomeação da nova secretária de 
Administração e Planejamento. 

Trata-se da advogada Angélica 
Laura Hardt Baumann.

Ela assumirá o cargo a partir 
de quarta-feira, dia 17, no lugar da 
servidora de carreira Leila Danieli 
Schach Sudbrack.

O OBJETIVO É CONSTRUIR UMA PROPOSTA COM O MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA QUE ATENDA AO DESEJO DA SOCIEDADE PARANAENSE
3 senadores, o Líder do Governo na 
Câmara, que é o deputado Ricardo 
Barros. Portanto, há espaço para 
construir um modelo que com-
patibilize obras e tarifas justas 
e a Assembleia está fazendo o 
seu papel para que isso acon-
teça. Nada será imposto de cima 
para baixo. O modelo ainda está 
sendo definido, tanto que haverá 
audiências públicas promovidas 
pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) nos dias 
24 e 25 deste mês. Além disso, o 
Governador Ratinho Junior tem 
ótima relação com o Presidente Jair 
Bolsonaro, a ponto de já ter sido 
atendido na retirada da proposta 
de uma nova praça de pedágio 

entre Cascavel e Toledo”, afirmou 
Hussein Bakri.

Os atuais contratos de pedágio 
vencem em 27 de novembro. A lici-
tação está sendo comandada pelo 
Governo Federal, que, por meio do 
Ministério da Infraestrutura, desen-
volveu um estudo preliminar sobre 
o novo modelo de concessão para 
os 3,3 mil quilômetros dos 6 lotes 
que formam o Anel de Integração. 
A União propõe o modelo híbrido, 
com limite no desconto à tarifa base 
e desempate por outorga (valor 
pago ao poder concedente para 
administrar o trecho). No entanto, o 
modelo de menor tarifa é defendido 
por grande parte da sociedade civil 
organizada do Paraná.

Schiavinato apresenta projetos de lei de 
incentivo à produção de energia via biomassa

Auxílio emergencial: 40 milhões devem 
receber nova rodada do benefício

Angélica Hardt é a nova secretária de 
Administração e Planejamento de Nova Santa Rosa
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 Um grupo formado por repre-
sentantes dos órgãos de segurança 
pública e da classe empresarial de 
Marechal Cândido Rondon conheceu 
recentemente o sistema de moni-
toramento utilizado no município 
de Palotina.

Chamado de Cidade Segura, 
o projeto tem como objetivo criar 
uma malha de videomonitoramento 
colaborativa a fim de inibir a ação 
de criminosos e garantir a segu-
rança da população. O projeto é 
uma importante ferramenta para 
as forças de segurança detectarem, 
prevenirem e reagirem a situações 
de emergência, ocorrências e manu-
tenção dos espaços públicos.

Participaram da visita o presi-
dente da Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Cândido 
Rondon (Acimacar), Ricardo Luiz 
Leites de Oliveira, o comandante 
do Corpo de Bombeiros, capitão 
Tiago Zajac, o subcomandante do 
Corpo de Bombeiros, tenente Lucas 
Schlög, o comandante da 2ª Cia da 
Polícia Militar, Tenente Daniel Zam-
bon, o investigador da Polícia Civil, 
Ubirati Jorge Gheller, o secretário 
de Mobilidade Urbana, Welyngton 
Alves da Rosa e o subcomandante 
do 19º Batalhão da Polícia Militar 
de Toledo, major Valmir de Souza.

O grupo foi recepcionado pelo 
Prefeito de Palotina, Luiz Ernesto 
de Giacometti, pelo vice-prefeito, 
Felipe Zago, pela vice-presidente 
da Câmara de Vereadores, Marcia 
Nedi Berno Cecluski, pelo tenente 
da Policia Militar de Palotina, Leo-
nardo Franco, bem como pelos 

A Coamo Agroindustrial Coo-
perativa registou em 2020 receita 
global de R$ 20,003 bilhões. O 
valor representa um crescimento 
de 43,2% em relação ao ano anterior. 
Esse foi o melhor resultado dos 50 
anos da cooperativa, celebrado em 
novembro do ano passado. A sobra 
líquida atingiu o montante de R$ 
1,109 bilhão, um incremento de 
40,0% em relação ao Exercício 
de 2019. Os cooperados estão 
recebendo desde sexta-feira (12) 
em todas as unidades, as partes 
a que tem direito nas sobras, 
conforme a sua movimentação 
em 2020 na cooperativa.

 Os números do exercício de 
2020 foram aprovados pelos coo-
perados na 51ª Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), realizada na quin-
ta-feira (11). Devido a pandemia 
ocasionada pelo coronavírus, a 
Assembleia foi no formato digital 
com a participação de centenas 
de cooperados do Paraná, Santa 
Catarina e Mato Grosso do Sul.

 FOCO
O foco da Coamo é agregar valor 

às atividades dos associados, com 
o compromisso de ser a melhor 
opção de seu desenvolvimento, 
a realização profissional dos fun-
cionários, os melhores produtos 
aos clientes e negócios aos parcei-
ros. “Assim, é com satisfação que 
podemos afirmar ser este o melhor 
ano da história da Coamo, seja no 
recebimento e industrialização dos 
produtos, ou nos aspectos econô-
micos e financeiros”, diz José Aroldo 
Gallassini, presidente do Conselho 
de Administração da Coamo.

 
SAFRA

De acordo com ele, em 2020, 
a Coamo recebeu a maior safra 
de todos os tempos. “Os preços 
elevados motivaram os associados a 
comercializarem praticamente todo 
o volume entregue. Registramos, 
também, uma grande demanda 
pelos bens de fornecimento”, diz. 
Ele acrescenta que a grande safra 

foi reflexo de altas produtividades 
em todas as regiões da área de 
ação. “Tivemos um comportamento 
diferente dos associados, Mais aten-
tos e conectados ao mercado, eles 
analisaram seus custos de produção 
e aproveitaram o bom momento 
da comercialização e, consequente-
mente, 80% da soja colhida em 2020 
foi comercializada até o mês de abril.”

A Coamo recebeu em suas 111 
unidades, localizadas estrategica-
mente Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul, o montante recorde 
de 9,276 milhões de toneladas, o 

que representa 3,6% da produ-
ção brasileira de grãos. “O ano foi 
desafiador e a Coamo demonstrou 
toda a sua capacidade de logística 
e utilização da sua estrutura de 
armazenagem, com capacidade 
estática de 6,822 milhões de tone-
ladas”, diz Gallassini.

 
ASSOCIADOS

Um dos motivos do sucesso da 
Coamo e do seu cooperativismo 
de resultados está no relaciona-
mento e desenvolvimento com seus 
associados. A Coamo encerrou o 

ano de 2020 com 29.438 associa-
dos, que utilizaram a estrutura da 
cooperativa para atendimento das 
suas necessidades, desde o plantio 
à comercialização das safras, além 
de outros benefícios. Durante o ano 
a cooperativa devolveu R$ 10,208 
milhões de Capital Social para os 
associados que completaram mais 
de 65 anos de idade.

Também encerrou o ano com 
8.095 funcionários efetivos, dos quais 
785 foram promovidos internamente 
e utilizou uma média mensal de 
1.410 temporários e terceirizados.

empresários responsáveis pela 
empresa que desenvolveu o sistema.

 
CIDADE SEGURA

Implantado há pouco mais de 
um ano em Palotina, o projeto é 
considerado pioneiro no Paraná. 
Por meio da integração de câmeras 
públicas e privadas, as polícias Civil, 
Militar e o Corpo de Bombeiros 
tem acesso a imagens das ruas, 
avenidas, praças e prédios públicos 
em um único sistema.

Além de auxiliar no monito-
ramento dos espaços públicos, o 
sistema conta com ferramentas 
como reconhecimento de placas 
de veículos e reconhecimento facial.

“Ficamos mais de duas horas 
conhecendo este projeto, o pro-
grama que integra todas essas ima-
gens e como é a funcionalidade 
disso tudo. Hoje já são mais de 550 
câmeras de monitoramento espa-
lhadas por toda a cidade, inclusive 
distritos, que estão integradas no 
sistema e dão o suporte ao trabalho 
das Polícias Militar e Civil”, detalha 
o presidente da Acimacar, Ricardo 
Luiz Leites de Oliveira.

Como resultado do projeto 
Cidade Segura, Palotina já viu a 
significativa redução no número de 
roubos, furtos, bem como na recu-
peração de veículos roubados. Por 
meio da ferramenta de detecção de 
placas, por exemplo, quando uma 
câmera capta a imagem de um veículo 
roubado em circulação na cidade, 
é emitido um alerta para a Polícia 
Militar, que pode agir rapidamente 
na interceptação dos criminosos.

“Conhecer mais detalhadamente 
este projeto foi muito importante, 
pois há uma intenção de implan-
tar essa ideia em Marechal Cândido 
Rondon. Como a Polícia Militar hoje 
conta com um efetivo pequeno, esse 
sistema ajudaria muito no trabalho”, 
considera o presidente da Acimacar.

A participação da Associação 
Comercial, destaca Leites, deve-se ao 
envolvimento da entidade na pauta 
da segurança pública do município. 
“Além disso, precisamos entender 
os detalhes do projeto, pois, caso 
implantado em nosso município, 
pediremos o apoio dos empresários 
para que cedam as imagens de 
suas câmeras de segurança para 
integrar essa malha de videomoni-
toramento, a fim de cobrir a maior 
parte possível da cidade”, diz Leites.

 
IDENTIFICAÇÃO DE 

CRIMINOSOS
O tenente da Policia Militar de 

Palotina, Leonardo Franco, explica 
que o projeto Cidade Segura é uma 
ferramenta a mais para o desen-
volvimento do trabalho dos Poli-
ciais Militares do município, já que 
diversas ocorrências registradas 
tiveram êxito na identificação dos 
infratores por meio das câmeras. 
“O fato de o acesso das câmeras 
estar no pelotão faz com que as 
equipes, quando deslocam para 
atender a ocorrência, tenham mais 
informações para o cumprimento 
das diligências”, observa.

Ainda que os infratores não 
sejam detidos no momento do 
crime, ele destaca que, em diversas 

situações, foi possível capturar os 
criminosos posteriormente por meio 
das imagens registradas. “A prisão 
desses indivíduos, que geralmente 
são os mesmos infratores de dife-
rentes crimes, fez com que hou-
vesse uma significativa redução 
nos índices de roubo e furto no 
município”, menciona.

Outro detalhe salientado por 
Franco é que pelos criminosos terem 
conhecimento da amplitude do 
sistema de monitoramento insta-
lado em Palotina, muitos deixam 
de praticar crimes, pois sabem da 
grande possibilidade de serem fil-
mados e identificados. “Os crimi-
nosos pensam duas vezes antes de 
cometer qualquer crime, pois na 
maior parte das situações, nossa 
equipe consegue efetuar as pri-
sões”, conclui.

 
IMPLANTAÇÃO EM MARE-
CHAL CÂNDIDO RONDON
O Secretário de Mobilidade 

Urbana de Marechal Cândido 
Rondon, Welyngton Alves da Rosa, 
afirma que há viabilidade técnica 
para a implantação deste projeto 
no município rondonense, com 

manifestação positiva do Prefeito 
Marcio Rauber para buscar parce-
rias a fim de concretizar esta ação. 
“Com certeza Marechal Cândido 
Rondon tem todas as condições 
de ter um projeto similar a esse, 
inclusive há uma grande preocu-
pação do prefeito as questões de 
segurança pública e segurança no 
trânsito, por isso o Poder Público 
trabalha de todas as formas para 
ser parceiro de iniciativas como 
essa, que permitam as forças de 
segurança pública a terem uma 
resposta mais rápida na solução 
de crimes”, menciona.

Rosa afirma que, no momento, 
o Poder Público aguarda a mani-
festação positiva das polícias para 
dar andamento a implantação do 
projeto para que, posteriormente, 
sejam buscadas parcerias a enti-
dades locais, tais como a Acima-
car, e regionais, como o Conselho 
dos Municípios Lindeiros ao Lago 
de Itaipu, a Itaipu Binacional e a 
Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (Sesp). 

Para saber mais sobre o projeto 
Cidade Segura, acesse: palotina.
cidadesegura.com.br. 

Projeto Cidade Segura é apresentado a órgãos de segurança de Marechal  
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APRESIDENTE DO 
CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
DO SICOOB 
MARECHAL ENFATIZA 
O DIFERENCIAL 
DA COOPERATIVA 
PARA AS DEMAIS 
INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS

Cooperativa de Crédito Sicoob Marechal começou em fevereiro de 2005 a sua participação no desenvolvimento eco-
nômico e social de Marechal Rondon, e vem se tornando uma importante aliada da comunidade, ao oferecer produtos 
e serviços financeiros com taxas competitivas, atendimento personalizado e participação nos resultados.

Com iniciativa de alguns empresários em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon 
(Acimacar), a cooperativa foi criada para melhorar o acesso à captação de recursos para a classe empresarial, tendo 
sido o projeto aprovado em 2004 pelo Banco Central, iniciando suas atividades em 09 de fevereiro de 2005, com a 
inauguração da sede na área central do município. 

Visando melhorar a prestação de serviços, a partir de 2008 foi autorizada pelo Banco Central a ser de livre admissão, 
permitindo assim, operar em todos os segmentos da economia, diversificando assim a oferta de serviços financeiros 
para além da classe empresarial, atendendo às pessoas físicas, instituições públicas, profissionais liberais, setores do 
agronegócio, entre outros. 

Alinhado aos princípios e valores que norteiam o cooperativismo, o Sicoob Marechal em 16 anos de atividades no 
município está consolidado no mercado, registrando a cada ano resultados mais expressivos de crescimento no volume 
de recursos administrados, de capital social, depósitos, patrimônio líquido e operações de crédito, resultado de um 
trabalho que vem evoluindo ao longo das gestões e da confiança transmitida à comunidade. 

Para falar sobre os 16 anos a reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou o presidente do Conselho de Admi-
nistração, Gainor Sabka. Ele teceu elogios aos que já atuaram direta e indiretamente na cooperativa e destacou que o 
Sicoob Marechal está em franco crescimento. 

“Os 16 anos do Sicoob Marechal 
devem ser comemorados, pois foi 
um período de muitas conquistas”

Entrevista8 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
18 de fevereiro de 2021

n TRIBUNA DO OESTE - Faça uma avaliação dos 16 
anos de atuação do Sicoob Marechal.

GAINOR SABKA - Os 16 anos do Sicoob Marechal 
devem ser comemorados, pois foi um período de muitas 
conquistas. A formação de uma cooperativa é a união 
de pessoas que acreditam em algo em comum e objeti-

vam crescer. Aqueles 
que idealizaram 

o Sicoob Mare-
chal devem se 
orgulhar, pois 
a coopera-
tiva cresceu 
muito. Temos 
que lembrar 
de todas as 

Ü Gainor Sabka, 
presidente do 

Conselho de 
Administração 

do Sicoob 
Marechal

Obs.: O Sicoob é o maior sistema financeiro coo-
perativo do país. Tem mais de 5 milhões de 

cooperados e está presente em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 

também pessoas físicas e estamos nos especializando 
no crédito rural. Nas próximas safras atenderemos 
um volume cada vez maior de agricultores, de forma 
rápida. Portanto, todas as agências estão preparadas 
para prestar excelente atendimento também nas linhas 
de crédito rural. 

n Quantos associados integram o quadro social? O 
credito é um dos principais produtos da cooperativa? 

O Sicoob Marechal possui mais de 9 mil cooperados. 
O crédito é, sim, o principal produto da cooperativa e 
a principal receita de uma instituição financeira. Mas 
temos também vários outros produtos e serviços que 
se destacam entre as instituições financeiras. Temos 
um consórcio próprio, com uma das menores taxas de 
administração do mercado, temos seguros, com uma 
corretora dentro do Sicoob Marechal, com atendimento 
24 horas, onde não é necessário ligar no 0800. Histo-
ricamente estamos praticando as taxas de crédito mais 
baixas. A tendência é subir, por isso é um excelente 
momento para tomar crédito e realizar investimentos. 

n Considerações finais.
O ano de 2020 foi de muitos desafios e atípico, devido 

a pandemia. Mas o Sicoob Marechal continuou crescendo 
a ajudando seus cooperados. Nas primeiras semanas da 
pandemia lançamos uma linha de crédito emergencial, 
para que aqueles que estavam tendo algum prejuízo, 
pudessem se reestabelecer. Seguimos trabalhando de 
portas abertas e atendendo a todos. Realizamos a reforma 
da agência centro, na rua Dom João VI. Estamos muito 
felizes, pois iremos levar um ótimo resultado para a 
assembleia. Iremos realizar uma pré-assembleia digital 
no dia 18 de março e a assembleia com os delegados 
será no dia 26 de março. Agradecemos os cooperados, 
colaboradores, diretores, conselheiros e integrantes da 
diretoria que trabalham e acreditam nesta cooperativa. 
Vamos nos fortalecer para ser uma cooperativa cada 
vez maior. Muito obrigado a todos. 

diretorias, de ex-colaboradores, dos ex-presidentes 
Elemar Lamberti, Eliseu Rheinheimer e Luciano Cre-
monese. Todos se doaram para a cooperativa. Estamos 
preparados para muitos anos profícuos vindouros.

n Como o Sicoob Marechal está estruturado hoje em 
termos de agências? E como está o projeto de expansão?

Hoje temos sete agências, sendo três em Marechal, 
uma em Quatro Pontes, uma em Nova Santa Rosa, uma 
em Pato Bragado e outra em São Leopoldo (RS). Esta 
última foi aberta no ano passado, sendo uma cidade com 
cerca de 230 mil habitantes.  Estamos com excelentes 
perspectivas. O projeto de expansão prevê ainda a aber-
tura de mais agências no Rio Grande do Sul, uma ainda 
neste ano. Possivelmente será na capital, Porto Alegre.

n Qual o diferencial do Sicoob para as outras institui-
ções financeiras?

O atendimento é nosso principal diferencial. Este 
pode ser feito presencial ou digital. A demanda pelo digi-
tal é bastante forte, mas não deixamos para trás a nossa 

essência, que é o cooperativismo, o contato com nossos 
cooperados. Isso é muito importante em se tratando 
de instituição financeira. Sempre primamos pelo bom 
relacionamento com os cooperados.

n A cooperativa também tem como foco o envol-
vimento com projetos comunitários. De que 

forma isso é realizado?
O sétimo princípio do cooperativismo é o 

interesse pela comunidade. O Sicoob Mare-
chal tem uma preocupação muito grande em 
atender este princípio. Nossos colaboradores 
realizam trabalhos voluntários em locais com 
necessidades. Em 2020, por exemplo, realizamos 
uma campanha de arrecadação de alimentos, 
onde foram doadas mais de três toneladas para 

famílias carentes. Também investimos em projetos 
esportivos, como o Feras do Vôlei, e em competições 

nos municípios onde estamos inseridos. É uma forma de 
fomentarmos a prática de atividades esportivas.

n O que esperar para os próximos anos em termos de 
atuação do Sicoob Marechal?

Iniciamos atendendo exclusivamente empresas 
e indústrias (pessoas jurídicas). Mas hoje atendemos 



CAMPANHA DENOMINADA SHOW DE PRÊMIOS ACIBRA, SERÁ LANÇADA NO DIA 12 DE ABRIL Ü

Acibra distribuirá R$ 20 
mil em raspadinhas e 
presenteará 329 clientes
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 Representante dos interesses 
dos associados, fortalecendo os 
empreendedores e o comércio, a 
associação Comercial, Industrial 
e Agropecuária de Pato Bragado 
(Acibra) vai lançar, no dia 12 de 
abril, a campanha Show de Prêmios 
Acibra – Raspou, achou, ganhou! 

A iniciativa é inovadora e vai 
distribuir 20 mil em vales-com-
pras em forma de raspadinha, 
no valor de R$ 500, R$ 200,  
R$ 100 e R$ 50. Dessa maneira, 
os tradicionais cupons da cam-
panha anual serão substituídos 
por prêmios instantâneos, movi-
mentando o comércio local. 

O presidente da entidade, Vini-
cios do Amaral Facco explica que 
para ter direito a uma raspadinha, 
o cliente precisa comprar pelo 
menos, R$ 50, na loja associada 
e participante. Além disso, toda 
premiação deverá ser gasta na 
empresa que distribuiu a raspa-
dinha premiada. “Dessa forma, o 
dinheiro retornará para o comércio 
participante e, consequentemente, 

ficará na cidade, fomentando nossa 
economia”, destaca.

Segundo ele, o objetivo da 

MARILI KOEHLER

Vinicios do Amaral Facco: “O objetivo é presentear 328 clientes, 
número bem maior de pessoas, em relação às campanhas anteriores”

mudança é presentear 329 clientes, 
número bem maior de pessoas, em 
relação às campanhas anteriores.

Ü

 A Casa da Cultura, de Quatro 
Pontes, foi palco recentemente de 
reunião entre representantes do 
Poder Público, do Grupo Amigos 
4 Patas, vereadores e membros 
da comunidade. A pauta em dis-
cussão refere-se à necessidade de 
instituir uma política pública contra 
maus-tratos, crueldade, abandono, 
controle populacional e combate de 
zoonoses de animais no município. 

Na ocasião foram apresenta-
dos problemas locais relativos a 
maus-tratos e abandono de ani-
mais domésticos, abordando-se a 
necessidade de um programa de 
esterilização para conter o alto índice 
de natalidade, especialmente em 
animais de rua. Também foi tratado 

sobre o problema de abandono de 
animais, inclusive exemplificando 
casos de pessoas de outras cidades 
que descartam animais de estima-
ção em Quatro Pontes. Logo, foi 
explanado, ainda, sobre a carência 
legislativa para a solução desses 
assuntos e a necessidade imediata 
de se buscar medidas que visem 
sanar os problemas atuais e ques-
tões futuras.

O secretário de Finanças, vice-
-prefeito Tiago Hansel, manifestou 
apoio por parte do Executivo e a pre-
sidente da Câmara de Vereadores, 
Cleunice Majolo, se comprometeu a 
apresentar, com máxima brevidade, 
um projeto de lei municipal para 
suprir tais demandas em debate.  

 Teve início recentemente 
os trabalhos para a execução 
de asfaltamento sobre pedras 
irregulares em ruas do Bairro 
Boa Vista e dos loteamentos Vale 
Verde e Santa Felicidade.

A empresa responsável 
pela obra é a Minerpal. Hoje os 

trabalhos estiveram concentra-
dos no reperfilamento e amanhã, 
quinta-feira, deve ser realizada a 
aplicação do asfalto.

A área que será asfaltada é 
de 14.538,29 m². O valor a ser 
investido é de R$ 625.135,83, com 
recursos próprios do município.

 A Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Nova Santa Rosa recebeu 
materiais pedagógicos do Convênio 
Linha Ecológica por meio da Itaipu 
Binacional e Conselho de Desenvol-
vimento dos Municípios Lindeiros.

O material que trata sobre a 
Educação para Sustentabilidade 
e Desenvolvimento Cultural do 
Território contém livros sobre o 
Ecomuseu, turismo e patrimônio 
cultural, dimensões culturais, receitas 
saudáveis, além de cartões postais 
e cartas, será distribuído nas escolas 
e Biblioteca Pública.

Secretaria de Educação de Nova Santa Rosa 
recebe material sobre Educação Ambiental

Política pública de controle populacional 
e maus-tratos contra animais volta 

à pauta em Quatro Pontes
DIVULGAÇÃO

Mais uma obra de asfaltamento 
urbano é realizada em Marechal  

O secretário de Esporte, 
Lazer e Turismo de Entre 
Rios do Oeste, João 
Amadeu Salla (o Russo), 
juntamente com o diretor 
de Esportes e Turismo 
Adilson de Oliveira, 
realizaram visita técnica 
em Arroio Guaçu no 
município de Mercedes e 
no Clube Náutico Toledo, 
localizada em Porto 
Mendes, com o objetivo 
de verificar a engenharia e 
funcionamento utilizados 
na instalação de pier 
flutuante.
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DEPOIMENTOS

l Preocupação
As atuais concessões vão até novembro de 2021. A nova 

proposta que será aprovada vigorará por 30 anos, por isso as 
discussões são tão salutares.

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste ouviu algumas 
personalidades importantes da região. O novo modelo de 
pedágio poderá impactar significativamente em alguns setores, 
especialmente o agropecuário, já que região oeste poderá ter um 
custo mais elevado para o transporte de produtos para o Porto de 
Paranaguá, com as novas praças a serem implantadas.

modelo híbrido 
ou menor tarifa? ASSUNTO 

ESTÁ SENDO 
AMPLAMENTE 
DISCUTIDO E 
NÃO É POR 
MENOS, JÁ QUE 
O MODELO A 
SER DEFINIDO 
DURARÁ PELOS 
PRÓXIMOS 
30 ANOS NO 
PARANÁ

 Desde o início do ano o novo modelo de pedágio, proposto 
pelo governo federal, é assunto de calorosas discussões 
nas esferas políticas, entidades representativas, imprensa e 
demais setores que serão impactados caso a proposta seja 
aprovada e implantada. 

De acordo com a nova proposta do governo federal, 
que é do modelo híbrido, mantém-se a cobrança de taxa 
de outorga e se limita o desconto máximo que os con-
correntes podem apresentar. No documento entregue 
recentemente à bancada federal do Congresso Nacional, 
o primeiro critério da licitação é o desconto nas tarifas. Esse 
desconto está fixado entre 15% a 17%, dependendo do lote.

O estudo apresentado prevê a licitação de mais de 3,3 
mil quilômetros de rodovias estaduais e federais em oito 
lotes (imagem). Além disso, autoriza a criação de 15 novas 

praças de pedágio, chegando ao total de 42 em todo Estado.
Duas delas estariam na BR-163, no Oeste do Paraná: uma 

entre Guaíra e Mercedes (R$ 9,04) e outra entre Toledo e 
Cascavel (R$ 10,99). Há também a previsão de uma nova 
praça de cobrança entre Guaíra e Terra Roxa (R$ 6,40). Entre 
todas as praças de pedágio do Estado, os valores sugeridos 
variam de R$ 5,95 a R$ 13,65.

O governo do estado defende a proposta do governo 
federal, porém, muitos defendem que este modelo não é o 
melhor para o Paraná. Os deputados estaduais defendem que seja 
adotado uma modelagem de licitação que preveja as menores 
tarifas com o maior número de obras, já que o modelo divul-
gado impõe um limitador de descontos e cria mais 15 novas 
praças de pedágio, o que encareceria muito o deslocamento 
pelo estado paranaense.

Tarifas compatíveis 
O diretor-presidente da Copagril, 
Ricardo Silvio Chapla, destaca 
que a cooperativa partilha com 
as demais entidades do oeste 
paranaense, de que as tarifas 
devem ser compatíveis com o 
que a produção possa pagar. 
“Não podemos deixar que o 
modelo atual prevaleça, já 
que poucos investimentos nas 
rodovias acontecem. Precisamos 
de mais melhorias, aliado a uma 
tarifa justa. Estamos lutando, 
juntamente com demais 
entidades, para que o novo 
modelo seja justo para todos. 
A produção deve absorver as 
novas tarifas sem ter grandes 
problemas”, defende Chapla.

Menor rentabilidade 
A vereadora e presidente da 
Câmara de Quatro Pontes, 
Cleunice Majolo, destacou 
que tudo o que importa em 
argumentos das despesas 
logísticas em razão da 
majoração do custo do 
transporte rodoviário é 
danoso para nosso município. 
“Isso diminuí a rentabilidade 
na produção agrícola, já que 
o preço final do produto leva 
em consideração as despesas 
de transporte. Ainda majora 
os preços dos produtos que 
dependem desse transporte 
onerado pelo pedágio para 
chegar até nossa 
cidade”, apontou.

Sem outorga 
O presidente do Sindicato Rural 
de Marechal Rondon, Edio 
Chapla, destaca que a entidade 
como defende os interesses dos 
agricultores, está atenda quanto 
à renovação da concessão dos 
pedágios no Paraná. “Juntamente 
com outras entidades e a Federação 
da Agricultura do Estado do Paraná 
(FAEP) somos defensores de que seja 
aplicada a menor tarifa, diferente 
do que vem acontecendo. Também 
somos contrários à outorga, que 
seria um imposto indireto atribuído a 
classe produtora e demais usuários 
das vias paranaenses. Nossa região 
produz grãos e demais alimentos, por 
isso vamos brigar incansavelmente 
juntos as governos estaduais e 
federais para que os valores sejam 
os mais baixos possíveis, temos 
exemplos de outros estados que 
aliam excelentes estradas com tarifas 
baixas. O Paraná também pode”, 
acredita Edio.

União de esforços
O prefeito de Pato Bragado e 
presidente do Conselho dos 
Municípios Lindeiros, Leomar 
Rohden, o Mano, também 
ressaltou sua preocupação 
com relação a esta questão. “A 
sociedade organizada precisa 
se unir e se mobilizar. Todos 
precisam estar engajados 
para que os valores das tarifas 
sejam as menores possíveis. É 
inadmissível que, quem produz, 
tenha um custo tão elevado 
para o transporte da produção. 
Precisamos que as nossas 
representações políticas também 
e mobilizem e estejam do nosso 
lado. O preço deve ser compatível 
com a realidade de nossa região, 
que tanto produz e colabora 
para o desenvolvimento do país”, 
enalteceu Mano.

Menor preço 
O presidente da Associação Comercial 
e Empresarial de Marechal Rondon 
(Acimacar), Ricardo Leites de Oliveira, 
reafirmou que o oeste paranaense 
tem um dos custos mais elevados de 
transporte para o Porto de Parana-
guá, especialmente pelo atual modelo 
de pedágio. “O custo de mandar os 
produtos daqui para o porto ou até 
para outros estados é muito elevado. 
O novo modelo de pedágio não poderá 
ser por outorga, mas sim, deve ser pelo 
menor preço por praça de pedágio. O 
Brasil tem um dos pedágios e custo de 
transporte mais altos do mundo e isso 
inviabiliza a venda de muitos produtos 
para fora do país. Temos que batalhar 
para que o novo modelo seja viável, já 
que vai perdurar por 30 anos. Se for 
implantado com uma outorga onerosa, 
inviabilizará em muito o transporte das 
mercadorias produzidas aqui em nossa 
região e em todo o estado. A Acimacar 
está atenta e defendendo a menor 
tarifa para as próximas três décadas”, 
salientou Leites.

PEDÁGIO: 

l Modelo híbrido X menor tarifa
O que é o modelo híbrido? No julgamento das licitações ambos partem de um mesmo preço de 

referência para se atingir os objetivos, entretanto no modelo de menor tarifa os concorrentes que 
satisfaçam as exigências técnicas e legais apresentam suas propostas de desconto sobre o valor de 
referência e ganha quem oferecer o maior desconto, propondo a menor tarifa para os usuários. 

No modelo híbrido os concorrentes também apresentam propostas de descontos, mas tendo um 
limite de 15% a 17% (quinze a dezessete por cento). Ocorrendo empate entre concorrentes passa-se 
para um segundo critério, aquele que oferece a maior outorga ao Governo. Ora, se algum 
concorrente se dispõe a dar maior valor de outorga mantendo o preço que vai cobrar dos usuários, 
é óbvio que o preço proposto na primeira rodada com desconto de 15% a 17% já é inflado e tem 
margem para permitir dar outorga generosa ao Governo, mas cobrando essa diferença nas tarifas do 
pedágio em caso de empate. Por isso muitos defendem que o modelo deveria ser o de menor preço.

l Audiências
A Frente Parlamentar sobre os Pedágios da 

Assembleia Legislativa do Paraná vai realizar uma 
série de ações para tentar mudar o novo modelo 
de pedágio proposto pelo Governo Federal para as 
estradas paranaenses. Entre elas está a realização 
de uma série de audiências públicas pelo Estado 
para informar a população sobre o modelo híbrido, 
o pedido de urgência na tramitação do projeto 
que trata da tarifa por menor preço, anexação das 
matérias que tratam do tema, além da realização de 
campanhas alertando sobre o modelo em discussão. 

MAPA COM AS RODOVIAS DA NOVA CONCESSÃO



Cuidados com as unhas é 
fundamental para a saúde 

*Para cuidar das unhas

Hidrate unhas e cutículas
Hidratar as unhas e as cutículas é um hábito que ajuda a mantê-las saudáveis, 
fortes e bonitas. A hidratação deve ser feita pelo menos uma vez por semana, 
idealmente diariamente, aplicando produtos específicos para a área em 
movimentos circulares.

Não coloque as mãos na boca
A saliva é ácida e muito prejudicial para a saúde das unhas. O hábito deve ser evitado 
principalmente logo depois de ter as unhas feitas, quando elas estão mais frágeis.

Respeite o formato natural das unhas
Na hora de lixar as unhas, é importante ter em mente que o formato natural deve 
ser levado em conta. Unhas naturalmente redondas que são lixadas quadradas, 
por exemplo, têm mais chances de quebrar e não crescer.

Faça um intervalo entre esmaltadas
O processo de esmaltação agride as unhas. O ideal é que, após retirar o esmalte, 
as unhas fiquem por algum período em descanso. A indicação da manicure 
Heloiza Gomes é de que esse tempo seja, no mínimo, de 12 horas.

Tenha seu próprio kit de manicure
Ter seu próprio material de manicure – lixas, alicates, espátulas, etc – é fundamental 
para assegurar a sua saúde. Caso não tenha seu próprio kit e vá fazer as unhas 
com manicure, procure sempre locais que usem produtos esterilizados ou 
descartáveis.

Tenha cuidado ao lixar a parte de cima das unhas
Lembre-se que a parte de cima das unhas é mais frágil, por isso deve ser lixada 
com produtos especiais, normalmente lixas quadradas mais esponjosas. O 
movimento, neste caso, deve ser leve e delicado, apenas para tirar possíveis 
descamações e ondulações.

Evite o contato com produtos de limpeza
Produtos de limpeza e produtos que têm cloro na formulação prejudicam 
unhas e cutículas. Para evitar o contato direto, use luvas e sapatos fechados 
ao utilizar esses materiais.

Não use sapatos que apertem o pé
Sapatos apertados não causam apenas desconforto, mas também prejudicam 
as unhas dos pés, uma vez que as mantêm pressionadas. “O uso de sapatos 
fechado deve seguir um esquema rotacional; o que significa que o sapato usado 
hoje deve ser colocado em um lugar arejado no dia seguinte, enquanto se usa 
outro”, ensina a dermatologista Alessandra Drummond.

Não puxe a pele da cutícula
Não se deve arrancar qualquer pedacinho de pele que esteja incomodando. Da 
mesma forma, não arranque descamações das unhas. Esses hábitos agridem 
cutículas e unhas.

Prefira não tirar a cutícula
As cutículas protegem as unhas de infecções provocadas por bactérias e fungos, 
por isso, o melhor a fazer é não tirá-las. “Quanto menos se tira, menos é necessário 
tirar. Se não remover a cutícula a tendência é que nasça cada vez mais fina”, 
conta Alessandra.

Seque bem as unhas
Sempre que tomar banho ou lavar as mãos, seque muito bem as unhas. Deixar 
as unhas úmidas por muito tempo pode causar doenças, pois o ambiente fica 
favorável a fungos e bactérias.

Evite o uso de luvas com látex
Do mesmo modo que o contato com produtos de limpeza é prejudicial, luvas 
com látex também agridem as unhas. Também atente-se à luvas que tenham 
um “pózinho” na parte de dentro: após utilizá-las, lave bem as mãos.

Cuidado ao cortar os cantos
Cortar os cantos das unhas além do necessário pode fazer com que eles cresçam 
de forma diferente, causando encravamento. O ideal é cortar os cantos retos, 
tanto nas unhas dos pés quanto nas da mão.

Evite o contato excessivo com água
Água em excesso pode prejudicar a saúde das unhas. Além de secá-las bem 
após molhá-las, o ideal é que o tempo de contato com água não seja muito 
longo. O contato exagerado pode enfraquecer as unhas.

Cuide da alimentação
Sua alimentação vai refletir no aspecto das suas unhas. Assim, do mesmo 
modo que uma alimentação saudável vai ter como resultado unhas fortes, 
saudáveis e bonitas, a má alimentação pode render unhas quebradiças, fracas 
e que não crescem direito.
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l Materiais

Ele também explica que é fundamental que os materiais pessoais utilizados para o cuidado das unhas 
sejam sempre bem higienizados. No caso de ser itens utilizados em salões de beleza ou por profissionais, 
devem ser sempre esterilizados antes dos procedimentos.

 

HÁ PROCEDIMENTOS QUE 
PODEM DEIXAR AS UNHAS 
BONITAS NO MOMENTO, MAS 
TER REFLEXOS NA SAÚDE 
COMO UM TODO

Nove entre dez mulheres 
gostam de estar com as 
unhas perfeitas. Este é um 
item essencial, renovado 
periodicamente, assim como o 
corte de cabelo, a maquiagem 
e outros cuidados pessoais. 
Ter unhas bonitas faz parte 
da personalidade feminina. 
Mas, é preciso ter cuidado. Há 
procedimentos que podem 
deixar as unhas bonitas no 
momento, mas ter reflexos 
na saúde como um todo. É 
o que alerta o Dr. Juliano 
Augusto Ribeiro de Carvalho, 
dermatologista, especializado 
em Dermatologia Avançada 
pela Universidade Federal de 
São Paulo (UNIFESP).

l Dar “respiro” para as unhas
Dr. Juliano Carvalho recomenda que em determinados momentos até é 

preciso dar “respiro” para as unhas, deixando-as sem esmaltação. “Deixar 
períodos sem esmalte é importante para a saúde das unhas, começando 
pela hidratação. Com isso, conseguimos devolver os lipídeos que as unhas 
precisam para que sua lâmina fique com o teor de hidratação correto e, 
assim, permaneçam fortes”.

 
l Cutículas/acetona

Outra dica do especialista da UNIFESP é não retirar as cutículas, que 
servem como proteção para a matriz ungueal, agindo como barreira para 
evitar que traumas e infecções atinjam essa região. Hidratando bem as 
cutículas, reduz-se a necessidade de retirá-las. Caso haja necessidade 
de esmaltação, sempre tenha o cuidado de retirar o esmalte com 
removedores sem propanona (acetona), já que esse produto contribui para 
o ressecamento das unhas, tornando-as mais fracas e quebradiças.

 
l Suplementação

Além desses cuidados, pode 
ser benéfica a suplementação 
oral com aminoácidos 
essenciais, biotina, vitaminas 
e ferro, que contribuem para 
o bom desenvolvimento e 
crescimento das unhas fracas. 
“Uma fonte de proteína com 
aminoácidos sulfurados 
(principais componentes da 
lâmina ungueal), vitaminas 
e minerais ajuda as unhas 
a crescer mais fortes e 
resistentes”, destaca o médico.

 

l Fortalecedor
A utilização de um fortalecedor 

na própria unha também é 
recomendável, principalmente 
composto com queratina, extrato 
de Panicum miliaceum e glicerina. 
O Dr. Juliano Carvalho ressalta 
que produtos dermocosméticos 
contribuem para a correta 
hidratação da lâmina ungueal, 
fundamental para a saúde das 
unhas. “Eles criam um filme sobre as 
unhas, oferecendo proteção. Além 
disso, fortalecem a lâmina devido 
à presença dos aminoácidos e 
biotina”, informa o especialista.

l Unhas curtas na pandemia
Dr. Juliano Carvalho recomenda que, durante a pandemia, 

manter as unhas curtas é o mais saudável. “Unhas longas facilitam 
acúmulo de sujeira e dificultam sua higienização. Sem contar que 
as unhas muito compridas favorecem o mecanismo de alavanca, 
facilitando o seu descolamento e o desenvolvimento de micoses”.

 
l Dicas de corte

Dicas para o corte correto das unhas – O Dr. Juliano 
Augusto Ribeiro de Carvalho, dermatologista, especializado em 
Dermatologia Avançada pela Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP), ressalta a importância de ter cuidado com o corte das 
unhas.

 “Nos pés, o corte deve ser reto, para evitar que as unhas 
encravem. Já nas mãos, o melhor é que o corte seja arredondado, 
para que os cantos mais pontudos não fiquem enroscando em 
tecidos, facilitando a quebra e trauma nas unhas”.



culinária

Palavra cruzada

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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.

Foco nas metas e ideias de médio e longo 
prazo, ariano. Convoque amigos, grupos, 
equipe, pessoas que possam te ajudar a 
realizar seus maiores sonhos. Cuidado com 
a pressa dos outros e com a própria ansiedade 
e lembre-se de valorizar e cuidar do que já 
conquistou antes de seguir em frente. São 
dias que pedem mais equilíbrio.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO
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preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para organizar a rotina e a 
vida, virginiano. Sua rotina pode se movimentar 
com novas possibildiades, projetos e atividades 
em seu dia a dia, seja no trabalho, sejam coisas 
pessoais. Alias, é um ótimo momento para 
começar coisas novas e também para tornar 
sua rotina mais dinâmica e produtiva. Cuidar 
da saúde também fica mais fácil e prazeroso.

IN
GR

ED
IE

N
TE

S:
 

MODO DE PREPARO: 
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Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
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 período para olhar para dentro e resolver 
assuntos pessoais, pisciano. Cuide de suas emoções, 
resolva pendencias do passado, tente mudar os 
padrões que não são legais. Preste mais atenção 
no que está sentindo e não tenha medo de votlar 
atrás. UM momento para ter mais paciencia consigo 
mesmo e acreditar mais em seu próprio potencial. 
Você pode mudar sua vida.
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sal que optou pelo Regime parcial?
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o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

O assunto mais importante da semana é trabalho, 
taurino. Foco no que é mais importante, nos 
projetos que quer muito que aconteçam e 
não tenha medo das mudanças. O céu traz 
oportundiades, criatividade e novas portas se 
abrindo. Mas a ansiedade pode atrapalhar, assim 
como o medo de seguir por novos caminhos. 
Confie e siga em frente. O momento é bom.
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O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um céu cheio de oportunidades para você, 
geminiano. É importante ir com calma apenas 
porque a vida pode trazer muitas oportunidades 
de uma vez só e vale a pena escolher com calma 
a que deseja abraçar. O momento é ótimo para 
divulgação, comunicação, cursos e estudos. Um 
ótimo momento também para resolver questões 
internas e ganhar mais leveza.
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sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo céu para suas relações e parcerias, 
leonino. Aproveite para se aproximar, retomar 
contatos, ter conversas importantes, ajustar 
objetivos e expectativas, abrir seu coração, 
convidar ou ouvir propostas. Isso vale para 
relações afetivas ou profissionais, passando 
por amizades e relações familiares. É hora de 
confiar mais no poder de uma boa parceria.
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sal que optou pelo Regime parcial?
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Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para mudanças, canceriano. 
Do desapego ao se abrir para o novo, do mudar 
hábitos ao resolver questões com outras pessoas, 
é hora de dar passos importantes e seguir em 
frente. Sua vida pede movimento e pode confiar 
que é a hora certa para agir. O céu também é 
favorável para cuidar de coisas práticas, como 
dinheiro e documentos.
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Bens móveis são os fabricados em mar-
cenarias?
Seria Patrocínio o assassinato do patrão?
Qual a capital do Estado Civil?
O filho do bispo Edir Macedo será
um Herdeiro Universal?
O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
uma Receita pública?
Direito penal é aquele que trata das rela-
ções entre aves?
Massa Falida é um bolo que não deu certo?

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para o amor e as relações 
em geral, libriano. Mas o céu também pede 
mais independencia e movimento, mais 
prazer e diversão. Se você tem um hobby, 
faça mais. Se não tem, busque um. Se já 
teve mas parou, tente retomar. O momento 
é intenso, mas pede mais alegria em sua 
vida. Permita-se desfrutar.
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preciso que a vítima esteja vestida?
Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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NT
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um bom momento para cuidar dos assuntos da casa 
e da familia, escorpiano. Ficar em casa, consertar 
alguma coisa que está quebrada, investir em algo 
que está precisando, estar mais com sua familia, 
descansar, são alguns dos temas favoráveis por 
esses dias. É um bom momento, ainda, para focar 
nos assuntos pessoais e emocionais, incluindo 
resolver coisas do passado.
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sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
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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.

O momento é de oportunidades e liberdade, 
sagitariano. É hora de ser feliz, de acreditar em 
um futuro melhor, de voltar a ser quem você 
sempre foi. Encontrar amigos, conversar, pensar 
em cursos e viagens futuros, se movimentar 
nas ideias e na vida. É hora de se comunicar e 
contagiar os outros, de abrir seu coração e se 
permitir falar o que está sentindo e pensando.
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sal que optou pelo Regime parcial?
Signatários são os caras que inventaram
o horóscopo?

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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GR
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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 cuidar das coisas práticas, 
capricorniano. Pense em se organizar melhor, mas 
para ter mais leveza, e não mais obrigação. O céu 
está ajudando a organizar questões financeiras 
e pendencias burocráticas também. Cuidado 
com a pressa ou a ansiedade e lembre-se de 
incluir mais atividades prazerosas em sua rotina. 
Cuidado com as brigas familiares.
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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?
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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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 novo ciclo, uma nova vida, aquariano. Um 
ano novo ativado por uma linda Lua Nova cheia 
de possibilidades para você. Todas as portas estão 
abertas. Faça o que você quiser. Coloque energias 
nos seus melhores projetos, invista em você. Não 
tenha medo de agir, mudar e se transformar. Os 
assuntos familiares podem trazer mais tensões, 
tenha paciencia com as pessoas queridas.
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HGD
CAVALARIA

POSITIVOL
ENTEGEAV

TENTATIVA
OALÇAED
DAÃCINE

CONTROLADO
VIIIANAL
IMAGEMSI

FIGAROPUV
ALARMANTE
RORII
INVESTIDOR

COUROANOTA

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

A 2a fase 
psicossexu-
al, segun-
do Freud

Vale mais 
que mil pa-
lavras, con-
forme dito

A (?) navi-
os: frustra-
do em seus

planos

Oliviero
Toscani,
fotógrafo
italiano

"(?) Brasil",
atração da
TV Cultura
Candeia

O número
maior que 
zero (Mat.)

Vareta
Cidade-
sede da

Opep

Leste
(abrev.)

Ruas
largas

Material
de bolsas

"Le (?)", o
mais anti-
go jornal
da França 

Ângulo 
superior do
gol (pop.)

A Rainha
da Voz
(Mús.)

Rondônia (sigla)

Puxador
(?) Planet,
canal da
TV paga

Henrique
(?), o

primeiro
anglicano

(?)
pensante:
o homem

(?) e erro:
método

que impul-
siona a
Ciência

O remédio
sujeito à
vistoria

da Anvisa Severo

Luiza To-
mé, atriz
cearense

Alice
Tapajós,
estilista

(?) direta: prática co-
mum no
roubo de
carros

"Tribunal",
em TCU

Faz apon-
tamentos

Sétima no-
ta musical

Junto;
anexo

"Rico (?) à
Toa", chan-
chada de
1957 (BR)

Tamanho 
interme-
diário de
roupas

Mineral
abundante
na ostra

(símbolo)

(?) Motta,
cantor 

Lata, em
inglês

Em trajes
de Adão

Nome po-
pular do 

estelionato

Toque de (?): levava à
debandada
da roda de
capoeira no

séc. XIX

Alain De-
lon, ator
Coroa
papal

Pop-(?),
janela

extra em
sites

Assustador
(?)-anjo: in-
jeta capital
na fase ini-
cial do pro-
jeto (Fin.)

2/up. 3/can. 4/anal. 5/viena. 6/fígaro — gaveta. 9/tentativa. 10/investidor.

SONHOS:
Misture tudo (menos fermento e farinha) no 

liquidificador e bata bem. Junte o fermento e bata apenas 
para misturar. Coloque a mistura em um recipiente e junte 
a farinha aos poucos. Quando a massa se formar, coloque 
em uma área polvilhada com farinha e sove bem. Coloque 
a massa para descansar por 30 minutos. Depois corte os 
pedaços e forme as bolinhas, coloque-as em uma forma 
polvilhada com farinha e leve para descansar por mais 30 
minutos. Frite em óleo e coloque em papel-toalha. Corte, 
recheie e polvilhe açúcar de confeiteiro.

RECHEIO:
Junte tudo em 
uma panela em 

fogo médio, 
quando começar 
a ferver, conte 10 
minutos e retire. 
Leve para esfriar 
bem e recheie 

os sonhos. 

Sonho de bolo 
de cenoura

SONHO:
l 2 ovos 
l 1/4 de xícara de óleo
l 1/2 xícara de leite morno
l 1/4 de xícara de açúcar
l 1 xícara de cenoura picada
l 10 g de fermento biológico seco
l 3 e 1/2 xícaras de farinha de trigo 
l 1 colher (chá) de essência de baunilha
l Açúcar de confeiteiro a gosto

RECHEIO:
l 150 g de leite condensado 
l 1/2 colher (sopa) de amido
l 1/2 colheres (sopa) de 
    chocolate em pó
l 150 ml de leite 
l 100 g de creme de leite
l 100 g de chocolate meio amargo  
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TERMOS DE DOAÇÃO, ASSIM COMO AS CHAVES SERÃO ASSINADOS E ENTREGUES NOS PRÓXIMOS DIASÜ

Pato Bragado promove sorteio dos 
lotes com moradias da Itaipu Binacional

 Um novo e importante passo 
foi proporcionado pela adminis-
tração de Pato Bragado às famílias 
de baixa renda de Pato Bragado 
que se enquadraram nos critérios 
estabelecidos ao recebimento gra-
tuito de 20 moradias, construídas 
pela Itaipu Binacional.

As inscrições foram realiza-
das recentemente e as famílias 
que atenderem as exigências de 
ordem de classificação, estabe-
lecidos pelo Conselho Gestor do 
Fundo Municipal de Habitação de 
Interesse Social e aprovadas pelos 
vereadores, foram chamadas e rece-
beram novas explicações acerca das 
condições para doação do imóvel 
pela procuradora jurídica, Marília 
Aparecida da Silva Luft. Na sequência 
foi realizado o sorteio dos lotes 
com as moradias. O processo foi 
conduzido pela assistente social, 
Deisi Wagner Mengarda e a cola-
boradora administrativa, Tatiane 

Medin, finalizando assim, com uma 
capacitação sobre coleta seletiva 
com a técnica de Referência da 
Unidade de Valorização de Recicla-
dos (UVR), Claudireni Staadlober.

A capacitação é um dos requi-
sitos determinados pela binacional 
e está inserida num termo de com-
promisso firmado com o município. 

O prefeito Leomar Rohden, o 
Mano mencionou que está muito 
feliz ao ver que essas famílias terão 
a sua casa própria e não pagarão 
mais aluguel. Afirmou que essa é 
mais uma importante parceria com a 
Itaipu que construiu as casas, sendo 
que o Governo Municipal arcou 
com área e todos os investimentos 
em infraestrutura. 

Dessa forma, considerando que 
todos os investimentos no local 
são oriundos do dinheiro público e 
que essa conquista é um desejo de 
muitas famílias, Mano pediu para 
que zelem por esse patrimônio 

 Mano pediu para que zelem por esse patrimônio que, cuidando 
com carinho para que se mantenha em dia, bonito e valorizado 

que, cuidando com carinho para 
que se mantenha em dia, bonito 
e valorizado. 

Os Termos de Doação, assim 
como as chaves serão assinados e 
entregues nos próximos dias, aos 
contemplados que são famílias da 
Associação Bragadense de Catado-
res (ABC), Pessoas Portadoras de 
Deficiência (PPD), idosos, famílias 
cuja composição é mulher e filhos 
e a mulher é a provedora do lar, 
famílias locatárias de habitação 
residencial e famílias residentes 
em casa cedida.  

Entre os critérios estabelecidos 
para a doação das 20 moradias, 
todas com sistema de energia 
solar, sendo que 16 contam com 
31,89 m² e as demais 49 m², 
estão a renda familiar de até 
um salário mínimo, residir no 
município há, pelo menos oitos 
e nunca ter sido proprietário de 
um imóvel, entre outros. 

MARILI KOHLER

 Ato realizado na prefeitura de 
Marechal Rondon, na desta sex-
ta-feira, dia 12, marcou o repasse, 
por parte da Secretaria de Saúde, 
através da Vigilância Sanitária, para 
a ONG Arca de Noé, de 500 kits 
para a implantação de chips em 
animais, além de um aparelho para 
a leitura destes implantes.

Entre os presentes estiveram 
o vice-prefeito Ilário Hofstaetter 
(o Ila), secretária de Saúde Marciane 
Specht, presidente da ONG, Nadir 
Mohr, demais integrantes da Arca de 
Noé e do setor de Vigilância Sanitária.

Conforme a presidente, Nadir 
Mohr, o trabalho de chipagem inicia 
imediatamente em animais que 
serão castrados pela entidade e 
também naqueles que estão dis-
poníveis para a adoção. Após a 

implantação do chip na nuca, feito 
com uma seringa, é elaborado um 
certificado para cada animal com 
todos os seus dados. Ela acredita 
que será um trabalho muito impor-
tante para evitar que os animais 
sejam abandonados. “O animal será 
facilmente identificado através do 
chip caso for abandonado ou estiver 
perdido. Com isso será possível 
averiguar quem é o seu dono. Todos 
os animais da ONG e os que serão 
castrados pela entidade, receberão 
o chip”, ressaltou Nadia.

Questionada sobre se o número 
de chips é suficiente, ela enfatiza 
que as 500 unidades devem ser 
aplicadas em cerca de dois meses. 
“Posteriormente será necessário 
adquirir mais unidades. É um traba-
lho inicial que deve gerar excelentes 

resultados”, apontou a presidente.

CASTRAÇÃO
A ONG realiza os serviços de 

castração de animais. Conforme 
Rosemari Lamberti, tesoureira da 
Arca de Noé, a castração é rea-
lizada seguindo alguns critérios, 
especialmente após análise de 
questionário socioeconômico 
do dono do animal, para ver 
se realmente a pessoa não tem 
condições de levar o cão a uma 
clínica particular. “Outro critério 
é de que o animal deve ter sido 
recolhido na rua ou adotado. 
A castração é realizada por um 
valor menor do que praticado nas 
clínicas particulares, mas volto a 
dizer, só é feito após criteriosa 
análise”, afirmou. 

 O prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Ari Aloisio Maldaner, o vice, 
Luciano Schaeffer, e o secretário 
de Planejamento, Junior Backes, 
estiveram acompanhando de perto 
as obras de recapeamento asfáltico 
no trecho que demanda a sede 
municipal a Linha Divisa.

As obras iniciaram no começo 
deste mês de fevereiro pela 
empresa Caravaggio Constru-
tora Ltda.

A empreiteira tem prazo de 
sessenta dias para conclusão e 
entrega da obra, que totalizará 
22.795.39m², num investimento 
de R$ 869.937,05, com recursos 
próprios do município.

O prefeito Ari e o vice Luciano 
estão acompanhando quase que 
diariamente os trabalhos de exe-
cução da obra, vistoriando a quali-
dade do serviço e acompanhando 
a aplicação do dinheiro público.

ONG Arca de Noé recebe equipamentos 
para a chipagem de animais

Prefeito Ari e vice Luciano acompanham obras 
de recapeamento asfáltico na Linha Divisa

O Prefeito de Mercedes, Laerton Weber, recebeu 
em seu gabinete, as Conselheiras Tutelares 

do município. Na oportunidade o mandatário 
municipal ouviu as principais demandas do órgão 
e afirmou que a Administração Municipal está de 
portas abertas para auxiliar, no que for possível, 

nas necessidades do Conselho. 



Mercedes realiza arrastão contra a dengue
A AÇÃO INICIOU NA QUARTA-FEIRA E SEGUE NESTA QUINTA-FEIRA (18)Ü
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Marechal Rondon recebeu 
Rozane Maria da Silva e Geni Villa 
Rios, técnicas do Escritório Regio-
nal de Toledo, que estiveram na 
Secretaria de Assistência Social para 
realizar a fiscalização dos recursos 
recebidos do Governo do Estado 
e aplicados no município. São ver-
bas recebidas via deliberações dos 

Fundos Estaduais de Assistência 
Social e do Fundo Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adoles-
cente para o aprimoramento dos 
serviços no município.

Após criteriosa análise, as técni-
cas assinalaram positivamente que 
tudo está dentro do recomendado, 
parabenizando o trabalho que vem 

sendo realizado pelo município na 
Secretaria de Assistência Social.

As técnicas do Escritório Regional 
foram recebidas pela secretária de 
Assistência Social, Josiane Rauber, 
que enfatizou que todos os recursos 
recebidos são criteriosamente utili-
zados e destinados, conforme esta-
belecido pelos órgãos reguladores. 

 A administração municipal de 
Mercedes, por meio das Secretarias 
de Saúde, Agricultura Pecuária e 
Meio Ambiente e Viação, Obras e 
Serviços Urbanos, além da Associa-
ção Mercedense de Agentes Reci-
cladores (AMAR), realiza arrastão 
contra a dengue na sede municipal. 
A ação teve início na quarta (17) e 
segue quinta-feira (18).

Os moradores podem deixar 
em frente às residências lixos, 
entulhos, eletrônicos e pneus 
velhos, que serão recolhidos 

pelos profissionais e dado o 
destino correto aos materiais. 
Quem mora em outras localida-
des do município (interior), os 
materiais podem ser descartados 
diretamente na AMAR.

Na quarta-feira o arrastão 
aconteceu na região leste da 
cidade (iniciando da Avenida João 
XXIII em sentido a BR-163). Já na 
quinta-feira a recolha acontece na 
região oeste da cidade (iniciando 
da Avenida João XXIII em sentido 
ao Lago Municipal). 

 A Secretaria de Saúde da 
Prefeitura de Nova Santa 

Rosa divulgou nesta quarta-
-feira, dia 17, o registro do 

segundo óbito do município 
causado pela Covid-19. O fato 
ocorreu na segunda-feira (15) 

no Hospital Moacir Miche-
letto, em Assis Chateaubriand, 
vitimando um homem de 75 

anos de idade.
A administração munici-

pal de Nova Santa Rosa se 
solidarizou com os familiares 

e amigos neste momento 
e reforça seu compromisso 

com ações de enfrentamento 
ao novo coronavírus, contando 
com o apoio da população para 
seguir as medidas de prevenção 
repassadas pela Prefeitura e pelo 

Governo do Estado, seguindo 
os protocolos do Ministério da 
Saúde e da Organização Mun-

dial da Saúde (OMS).

 As Associações Comerciais e 
Empresariais que fazem parte da 
Microrregional 3 da Coordenadoria 
das Associações Comerciais do Oeste 
do Paraná (Caciopar) realizaram 
há poucos dias o planejamento 
estratégico para 2021.

Durante a reunião online, foram 
apresentadas demandas e ações do 
planejamento estratégico do último 
encontro, bem como definidas as 
ações estratégicas de atuação para o 
ano de 2021. “Debatemos bastante 
sobre a valorização do associati-
vismo, pensando em ações para 
valorizar as Associações Comerciais 
e Empresariais da microrregional 
e fortalecer cada vez mais essas 
entidades”, detalha o coordenador 
da Microrregional 3, o presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de 
Marechal Cândido Rondon (Acimacar), 
Ricardo Luiz Leites de Oliveira.

Ele destaca que diversas asso-
ciações menores tem dificuldades 
para desenvolver o associativismo 
em seus municípios e é pensando 
nesta demanda que a Microrregio-
nal 3 atua em conjunto, a fim de 
colaborar mutuamente para que 
todas as ACE’s cresçam. “Discutimos 
um roteiro itinerante para que uma 
associação possa visitar a outra, 
conhecer os produtos e serviços, 
trocar experiências, para que todas 
possam oferecer mais para seus 
associados”, conclui Leites.

O primeiro encontro do 
grupo contou com a coordena-
ção da consultora da Federação 
das Associações Comerciais e 
Empresariais do Estado do Paraná 
(Faciap), Iraci Mataczkinsk.

Fazem parte da Microrregional 
3 da Caciopar os municípios de 
Marechal Cândido Rondon, Pato 
Bragado, Entre Rios do Oeste, São 
José das Palmeiras, Ouro Verde do 
Oeste, Toledo, Quatro Pontes, Nova 
Santa Rosa, Maripá, Mercedes, Gua-
íra e Terra Roxa.

 O ensino dos alunos da Escola 
Municipal Dona Leopoldina e do 
Centro Municipal de Educação 
Infantil (Cmei) Cantinho Feliz de 
Quatro Pontes contará com uma 
novidade. A Itaipu Binacional 
repassou materiais educativos 
à Secretaria de Educação, Cul-
tura e Esportes. A entrega foi 
realizada pelo coordenador da 
Linha Ecológica - Educação Ambien-
tal, Mauri José Schneider, para a 
secretária Araceli Basso Tauchert 
e a diretora do Departamento de 
Ensino, Jiane Spengler. 

Os materiais educativos são 
oriundos do convênio Linha Eco-
lógica: Educação para Sustentabi-
lidade e Desenvolvimento Cultural 
do Território, contemplando dois 

livros “Ecomuseu de Itaipu”, 13 
kits “Exposições Itinerantes” (car-
tões postais), um livro “Turismo 
e Patrimônio Cultural”, um livro 
“Dimensões da Cultura”, um livro 
“Planejamento e Avaliações de 
Projetos Culturais”, um catálogo 
“Mapeamento de Artistas da BP3”, 
um livro “Curadoria: o poder da 
seleção no mundo do excesso”, 
um caderno “Planos Municipais de 
Cultura”, 20 “Cartas da Terra”, 20 
“Cartas da Terra Infantil”, dois cader-
nos “Fontes de Financiamento para 
EA”, 15 cartilhas “Reciclei Recicleo” 
e 150 exemplares do “4º Caderno 
de Receitas Saudáveis”, sendo que 
Quatro Pontes está incluso com 
a receita “Empadão Saudável de 
Cará”, de Soeli e Iris Vergutz.  

Quatro Pontes recebe materiais educativos da Itaipu Binacional
VANDERLEIA KOCHEPKA

Secretaria de Saúde 
de Nova Santa Rosa 

registra segundo 
óbito por Covid-19

Secretaria de Assistência Social rondonense recebe a 
visita de integrantes do Escritório Regional de Toledo

Microrregional 3 
da Caciopar define 
ações para 2021



Social
cristinekempp@gmail.com

Venha-nos Visitar 
NOVO ENDEREÇO: Avenida Irio Jacob Welp, 2182 ( Próximo ao

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

 A rondonense Larissa Sommer trocou o famoso ‘sim’ no último sábado (14) com 
Rafael Perales de Aguiar 

 

O tim tim da semana vai para a Lizandra Weber, 
primeira dama do município de Mercedes, que no domingo 

(21) completa mais um ano de vida. Na foto ela está 
acompanhada do esposo e prefeito mercedense Laerton Weber

Davi Félix Schreiner, diretor do campus da Unioeste de Marechal Cândido Rondon 
completa neste sábado (20) mais um ano de vida. Parabéns!

l QUINTA (18)
Rosani Batschke, Aline 
Vorpagel, Portinho Port

l SEXTA (19)
Silvana Rodrigues, Sandra 
Bourscheidt, Alzira Reichert, 
Etiane Weizenmann, Débora 
Fernanda, Danny Silva, 
Helma Helga Pilger, Roseli 
Jusara, Debora Tatiani Testi, 
Rafael Marcante, Douglas 
Karkow, Danielle Urnau, Vitor 
Mantovani, Luana Sauer, 
Danielle Urnau

l SÁBADO (20) 
Vera Lucia Brietzke Herdt, 
Segio Morais, Perla Paredes, 
Adriana de Souza, Arianee 
Scramim, Deby Lang, Marciel 
Becker, Cris Scheuermann 
Bonatto, Renata Moura, 
Ruzana Vorpagel, Josiane 
Da Silva Thomas, Sandro 
Vorpagel, Rubilene Dos 
Santos, Cris Limah, Daniel 
Leandro Schiller, Enisiane 
Carine Statkiévicz, Davi Felix 
Schreiner

l DOMINGO (21) 
Liani Bruxel, Gilson G. 

Barbosa, Bianca Pizzatto, 
Ismael Nathan Dauss, Miriam 
Schegoscheski, Giy Batista, 
Carla Cristina Moellmann, 
Carlos Neves Bettencourt 
Pinto, Lizandra Weber

l SEGUNDA (22)
Tatu Herdt, Marcos Backes, 
Carla Taise Hein, Douglas 
Maldaner, Sanderson Santos, 
Maria Martha Alegro, Marcia 
Ines Suski, Ana Seyboth Lirio 
Wideck, Marcia Jaqueline 
Schibichewski

l TERÇA (23)
Silvane Soares, Lucena 
de Souza, Lucas Ritscher, 
Marelene Eggers, Anádily 
Machado, Lizonete Oliveira, 
Daniela Franzmann, Cristiane 
Bordun, Larissa Lima, Carlos 
Eduardo Rogalski, Felipe Silva, 
Jéssica Dickel, Francieli Mareco

l QUARTA (24)
João Santinoni Rodrigues, 
Eliziane Pauli, Elias Santos, 
Sandra Ines, Ingrit Sperandio, 
Adriane Karine Lodi, Sandra 
Guimarães, Natália Kelm, 
Andriéle H. Schmitt, Lidi Heiden

Aniversariantes da Semana 

Banco de Talentos
É um serviço disponibilizado gratuitamente, que tem como objetivo 

promover a divulgação de vagas de emprego de empresas associadas a 
Acimacar. Este serviço beneficia tanto aqueles que estão em busca de 
uma colocação no mercado de trabalho quanto as empresas. O serviço 

pode ser acessado no aplicativo da Acimacar, disponível para download 
gratuito nas plataformas iOS e Android.

RAFAEL STURM

Momento em 
família de Douglas 

Maldaner da Gráfica 
Pontual com a esposa 
e filhas. Douglas está 

de aniversário no 
próximo dia 22 

A bela Larissa 
Walker que 
ontem (17) 
completou os 
seus 15 anos. 
Ela é filha de 
Marcia Andrea 
e Valternei Nei 
Walke de Entre 
Rios do Oeste 
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PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON

VARA CÍVEL, FAZENDA PÚBLICA E COMPETÊNCIA DELEGADA

EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS - Prazo de 10 (dez) dias.

A Doutora JULIANA CUNHA DE OLIVEIRA DOMINGUES, MM. Juíza de Direito da Vara Cível, Fazenda Pública e Competência Delegada da Comarca

de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, etc...

 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo tramitam os autos sob nº

 de 0001809-61.2020.8.16.0112 AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE

, em que é  PÚBLICA Requerente: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA IVAÍ S/A, atual denominação social de ERB1-ELÉTRICAS REUNIDAS DO BRASIL

 pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, Torre C – Crystal, 5º andar, Conjunto 503, Bairro VilaS/A,

Gertrudes, São Paulo/SP, CEP: 04794-000, inscrita no CNPJ/M.F. sob o nº 28.052.123/0001-95,  , brasileiro, agricultor,e Requeridos: 1) JOSÉ FREY

inscrito no CPF/MF sob nº 119.796.669-20, portador da cédula de identidade nº 975.454-7 SSP/PR, casado sob o regime de Comunhão Universal de

Bens com , brasileira, do lar, inscrita no CPF/MF sob nº 019.456.849-09, portadora da cédula de identidade nº 2.165.919-3 SSP/PR,ROVENA FREY

residentes e domiciliados na Avenida Doutor Mário Totta, s/n, Zona Rural, Mercedes/PR, CEP: 85998-000; onde a Requerente alega na inicial o

:1 – DA DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: A Autora é concessionária federal de transmissão de energia elétrica, conforme Contrato deseguinte

Concessão 22/2017 ANEEL (doc. 03) - Processo 48500.002552/2016-13, com o fim específico de construir, operar e manter as INSTALAÇÕES DE

TRANSMISSÃO localizadas no estado do Paraná, compostas pela Linha de Transmissão Foz do Iguaçu - Guaíra, em 525 kV, circuito duplo, com

extensão aproximada de 173 km, com origem na Subestação Foz do Iguaçu e término na Subestação Guaíra; pelo novo pátio 525 kV na SE Guaíra,

unidades de transformação 525/230 kV, 6 x 224 MVA com unidade reserva; pela Linha de Transmissão Guaíra - Sarandi, em 525 kV, circuito duplo, com

extensão aproximada de 266 km, com origem na Subestação Guaíra e término na Subestação Sarandi; pelo novo pátio 525 kV na SE Sarandi, unidades

de transformação 525/230 kV, 6 x 224 MVA com unidade reserva; pela Linha de Transmissão Sarandi - Londrina (Eletrosul), em 525 kV, circuito duplo,

com extensão aproximada de 75 km, com origem na Subestação Sarandi e término na Subestação Londrina (Eletrosul); pela Linha de Transmissão

Sarandi - Paranavaí Norte, em 230 kV, circuito duplo, com extensão aproximada de 85 km, com origem na Subestação Sarandi e término na Subestação

Paranavaí Norte; pela nova subestação 230/138 kV Paranavaí Norte, unidades de transformação 230/138 kV, 6 x 50 MVA com unidade reserva; módulos

gerais, conexões de unidades de transformação, conexões de reatores e de bancos de capacitadores, entrada de linha, interligação de barramento,

barramentos, instalações vinculadas e demais instalações necessárias às funções de medição, supervisão, proteção, comando, controle,

telecomunicação, administração e apoio. O extrato do referido contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União em 30 de agosto de 2017,

Seção 3, página 110, nº 167, em anexo (doc. 04). O aludido empreendimento foi licitado pela União para proporcionar a melhoria das condições de

operação do sistema elétrico e dar suporte para futuras expansões da Malha Regional e Nacional, fazendo parte da Rede Básica do Sistema Elétrico

Interligado Nacional (SIN), caracterizando-se como uma obra de infraestrutura fundamental ao estado do Paraná, bem como a todo país. Outrossim,

ressalta-se ainda que o Decreto nº 9.103, de 24 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial da União no dia seguinte (Doc. 05), classificou o

empreendimento em referência como PRIORITÁRIO junto ao Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República, nos termos da Lei

nº 13.334 de 13 de setembro de 2016, caracterizando assim a urgência e necessidade imperiosa da Autora de cumprir os prazos e demais providencias

estabelecidas no referido contrato de concessão para implantar o empreendimento. Assim, para a execução pela Autora do objeto do contrato de

concessão supramencionado, foi editada a Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de

março de 2018 (Doc. 06), que declara de utilidade pública, em favor da Autora, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 525 kV

Foz do Iguaçu – Guaíra, localizada no estado do Paraná. O referido diploma autoriza a Autora a promover, na forma da Lei, com recursos próprios,

amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição de servidão administrativa prevista na resolução, podendo, inclusive, invocar caráter de

urgência para fins de imissão provisória na posse do bem, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº

2.786, de 21 de maio de 1956. 2 – DO OBJETO DA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO: A Autora, no intuito de minimizar os dissabores existentes em

obras desse vulto e buscando solucionar a lide extrajudicialmente, procurou a parte Requerida para compor um acordo amigável para instituição da

servidão administrativa e, no entanto, não obteve êxito. Ante a impossibilidade de se constituir a servidão de passagem pretendida, torna-se

indispensável socorrer-se ao Judiciário para que a implantação do empreendimento de energia elétrica siga o cronograma estabelecido pela ANEEL no

Contrato de Concessão firmado com a União Federal. Assim, pretende a Autora constituir servidão de passagem em imóvel de propriedade dos

Requeridos, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, conforme matrícula nº 9.820,

localizado em Mercedes/PR (doc. 07, anexo). A servidão será constituída na faixa de terra abaixo discriminada e indicada na planta e memorial descritivo

que segue em anexo: Faixa de Servidão FOZ-GUA-0605-00, referente à LT 525kV FOZ DO IGUAÇU - GUAÍRA: Descrição: Faixa de terras medindo

3,9661 ha (três hectares, noventa e seis ares, sessenta e um centiares), possuindo os seguintes limites e confrontações: “A poligonal inicia no P1,

situado no km 140,50477 de coordenadas UTM E = 788.403,765 e N = 7.300.582,952 referidas ao Meridiano C. -57° WGr. Datum SIRGAS 2000;

distante 1.159,61m, no rumo de 24°59'20"NO do MV42, km 139,34516; deste segue com o rumo de 61°15'32"NO, por uma distância de 7,91m,
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confrontando com VANDERLEI BRAUSIUS E OUTROS, até o ponto P2, de coordenadas UTM E = 788.396,832 e N = 7.300.586,754; deste segue com o

rumo de 88°21'46"NO, por uma distância de 30,00m, confrontando com ALICE FINCKLER, até o ponto P3, de coordenadas UTM E = 788.366,840 e N =

7.300.587,611; deste segue com o rumo de 24°59'20"NO, por uma distância de 589,02m, confrontando com JOSÉ FREY, até o ponto P4, de

coordenadas UTM E = 788.118,015 e N = 7.301.121,491; deste segue com o rumo de 49°28'11"NE, por uma distância de 32,69m, confrontando com

RIO ARROI GUAÇU, até o ponto P5, de coordenadas UTM E = 788.142,866 e N = 7.301.142,738; deste segue com o rumo de 18°54'26"NE, por uma

distância de 20,32m, confrontando com RIO ARROI GUAÇU, até o ponto P6, de coordenadas UTM E = 788.149,451 e N = 7.301.161,964; deste segue

com o rumo de 9°16'33"NE, por uma distância de 30,92m, confrontando com RIO ARROI GUAÇU, até o ponto P7, de coordenadas UTM E =

788.154,435 e N = 7.301.192,482; deste segue com o rumo de 24°59'20"SE, por uma distância de 700,73m, confrontando com JOSÉ FREY, até o ponto

P8, de coordenadas UTM E = 788.450,451 e N = 7.300.557,348; deste segue com o rumo de 61°15'32"NO, por uma distância de 53,25m, confrontando

com VANDERLEI BRAUSIUS E OUTROS, até o ponto P1, onde teve início esta descrição.” A área de servidão corresponde a um percentual de 9,93 %

do total do imóvel. 3 – DO DIREITO: 3.1. Da Opção pela Audiência de Conciliação: A Autora manifesta sua opção pela realização da audiência de

conciliação, na forma do art. 319 VII do CPC/15, desde que apreciado o pedido liminar. 3.2. Da Servidão Administrativa: A servidão administrativa é o

“direito real de gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados,

em face de um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo:

Atlas. 16. ed., 2003, página 145). Consiste a servidão administrativa, portanto, no uso da propriedade de outrem, para tornar possível a execução de

serviços de interesse público, diferenciandose da desapropriação, mormente porque na servidão inexiste perda da propriedade. O instituto encontra

amparo no Decreto Lei 3.365/41, que disciplina em seu artigo 40: “O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

A doutrina, por seu turno, exemplifica a forma de constituição da servidão administrativa para a construção das linhas de transmissão de energia elétrica,

senão vejamos: “De modo geral, as servidões administrativas se constituem por uma das seguintes formas: (...) mediante acordo, precedido de ato

declaratório de utilidade pública. Exemplo: servidão de energia elétrica, que depende, em cada caso de decreto governamental (...)”.(DI PIETRO, Maria

Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas. 16. ed., 2003, página 151 Ademais, a constituição da servidão por concessionária de serviço

público está prevista no artigo 150 e 151 do Código das Águas, verbis: “Art. 150. As concessões serão outorgadas por decreto do Presidente da

República, referendado pelo ministro da Agricultura. Art. 151. Para executar os trabalhos definidos no contrato, bem como, para explorar a concessão, o

concessionário terá, além das regalias e favores constantes das leis fiscais e especiais, os seguintes direitos: a) utilizar os termos de domínio público e

estabelecer as servidões nos mesmos e através das estradas, caminhos e vias públicas, com sujeição aos regulamentos administrativos; b) desapropriar

nos prédios particulares e nas autorizações preexistentes os bens, inclusive as águas particulares sobe que verse a concessão e os direitos que forem

necessários, de acordo com a lei que regula a desapropriação por utilidade publica, ficando a seu cargo a liquidação e pagamento das indenizações; c)

estabelecer as servidões permanente ou temporárias exigidas para as obras hidráulica e para o transporte e distribuição da energia elétrica; d) construir

estradas de ferro, rodovias, linhas telefônicas ou telegráficas, sem prejuízo de terceiros, para uso exclusivo da exploração; e) estabelecer linhas de

transmissão e de distribuição.” (grifos nossos). Corrobora essa linha de argumentação o contido no Decreto n.º 35.851/1954, que define o capítulo das

Concessões do Código das Águas, o qual estabelece que o direito de uso é conferido as concessionárias para possibilitar a implantação das obras

necessárias à execução do serviço público de energia elétrica. No caso em tela, as linhas de transmissão, a saber: “Art. 1º As concessões para o

aproveitamento industrial das quedas d’água, ou, de modo geral, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, conferem aos seus

titulares o direito de constituir as servidões administrativas permanentes ou temporárias, exigidas para o estabelecimento das respectivas linhas de

transmissão e de distribuição.” Na servidão administrativa a propriedade permanece com o particular, cujo bem é atingido pela servidão, sendo

indenizáveis somente os danos efetivamente apurados. Se a servidão não causar danos, nada há que se indenizar. Na preleção de Joaquim de Almeida

Baptista, na obra das Servidões Administrativas, Iglu Editora, página 47, consta que: “Na desapropriação, despoja-se o proprietário do domínio, da posse

e da propriedade e, por isso mesmo, indeniza-se o bem atingido. Na servidão administrativa, mantém-se o bem com o particular, mas onera-se parte

desse bem com um uso público e, por esta razão, indeniza-se o prejuízo (não a integralidade do bem) que este uso, pelo poder público, venha a causar

ao titular do bem privado. Se este uso público acarretar dano ao bem serviente, indeniza-se este dano; se não acarretar, nada há que indenizar. Vê-se,

portanto, que na desapropriação indeniza-se sempre; na servidão administrativa, nem sempre e só ocorre quando há efetivo prejuízo demonstrado

objetivamente.” 3.3. Da Declaração de Utilidade Pública: A doutrina leciona que na fase declaratória do procedimento de constituição de servidão

administrativa, deverá o poder executivo determinar a utilidade pública através de ato executivo, senão vejamos: “Em um primeiro momento, expedição

de Decreto do Poder Executivo reconhecendo a conveniência da servidão e declarando a utilidade pública as áreas destinas à passagem da linha de

transmissão e de distribuição de energia elétrica”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. São Paulo: Atlas. 16. ed., 2003, página 156)

E assim foi feito pelo Poder Executivo em relação ao empreendimento da Concessionária requerente. A Concessionária goza da DUP (Declaração de

Utilidade Pública) expedida por meio da Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de

março de 2018 (Doc. 06), que declara de utilidade pública em favor da Autora para instituição de servidão administrativa, a área de terra necessária à

passagem da Linha de Transmissão. Neste cenário, a contraposição dos Requeridos à Requerente constitui claramente violação do dever fundamental

de obediência à função social da propriedade, cláusula pétrea, nos termos do artigo 5º, XXIII, c.c. o artigo 60, § 4º, IV, ambos da Constituição Federal. A

situação do presente feito é típica a demandar tal condicionamento, pois representa razoável medida do uso da propriedade em benefício do interesse

público e não impede a utilização do imóvel em sua destinação natural, mas tão somente a restrição de uso sobre a faixa de servidão a ser implantada.

Nesse sentido, seguem as limitações de uso da área. 3.4. Das Limitações/Restrições de Uso e Gozo da Área de Servidão em Decorrência da Linha de

Transmissão: Diante da aludida instituição, é vedado, aos Requeridos, por si, prepostos e/ou aos seus sucessores, praticar quaisquer atos que possam

colocar e/ou ponham em risco a integridade da referida “LT”, equipamentos, torres e quaisquer instalações da Requerente, ou que embaracem suas

atividades, a que título for, incluídos, mas não restritos, na seguinte relação: (I) fica vedado aos Requeridos fazer construções residenciais, industriais ou

comerciais de qualquer natureza, plantar cana de açúcar e/ou culturas e vegetação que ultrapassem 3,5 m de altura, bem como utilizar explosivos ou
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proceder à queimada de campo ou de quaisquer culturas dentro da faixa de servidão, que tem a largura de 63 (sessenta e três) metros e, nos termos do

artigo 1º, inciso III, alínea “a” do Decreto 2.661/98, fica igualmente impedido de proceder à queimada de campo ou de outras culturas dentro da faixa de

servidão, em uma faixa suplementar e adicional de 15 (quinze) metros para cada lado, além da faixa de servidão acima descrita; (II) fica vedado aos

Requeridos promover a limpeza da faixa de servidão por meio de processos que possam dar origem a problemas de erosão ou de atividades que

modifiquem o perfil do terreno, em prejuízo da estabilidade ou segurança da “LT” e de terceiros; (III) fica vedado aos Requeridos fazer com que haja, na

área de servidão, junto às bases das estruturas, qualquer tipo de vegetação e/ou objetos que possam impedir os trabalhos de instalação, construção,

manutenção ou reconstrução, da referida “LT”; (IV) fica vedado aos Requeridos utilizar e/ou transitar com veículos, guindastes, escavadeiras e/ou

equipamentos e máquinas de elevado porte e altura, que possam causar danos à “LT”, estais ou estruturas das torres e/ou ainda que possam colocar em

risco a incolumidade das instalações da “LT” e causar acidentes; V) fica vedado aos Requeridos utilizar a área da faixa de servidão para fins recreativos,

bem como realizar atividades que propiciem a permanência ou aglomeração constante ou eventual de pessoas. Deve-se frisar que fica vedado aos

Requeridos impedir a passagem e os acessos aos trechos da “LT” pelos prepostos da Autora, seus representantes, mandatários, contratados e

subcontratados, sobretudo por conta das atividades de manutenção corretiva e preventiva na “LT”. 4 – DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE: 4.1 - Do

Depósito da Indenização: O Decreto Lei 3.365/41 permite à concessionária do serviço público a imissão provisória na posse do imóvel cujo interesse fora

decretado, desde que cumpridos os requisitos específicos dispostos em seu artigo 15: "Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia

arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens." (grifos atuais). Nesse

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO DE ELETRODUTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA.

DESNECESSIDADE. DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 15, CAPUT, DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. Tendo em vista a jurisprudência atual e sólida dos

Tribunais Superiores no sentido de que, havendo urgência na imissão de posse pelo ente expropriante, é desnecessária a avaliação judicial prévia ou

pagamento integral e que, no caso, as razões de interesse público para a urgência resultam bem elucidadas nos autos e são relevantes, é de ser

deferida a imediata imissão na posse do bem, condicionada ao depósito da quantia ofertada na inicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo

de Instrumento Nº 70057930216, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 23/04/2014). (grifos nossos) Na

espécie, a Autora após complexo trabalho técnico na área de engenharia e de avaliação, no que se refere aos valores de indenização apurados em

observância as normas da ABNT NBR 14.653, apresenta a quantia total de R$46.886,96 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais, noventa e

seis centavos) como indenização pelas restrições de uso impostas na propriedade decorrentes da servidão de passagem, bem como a indenização das

benfeitorias afetadas, conforme valores obtidos no Laudo Técnico de Avaliação (doc. 08, anexo). Sobre o acolhimento do Laudo que ampara o valor

ofertado pela Requerente, destaca-se a jurisprudência do STJ, senão vejamos: EMENTA - PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO

ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PLENA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. 1. O juiz

não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, desde que dê a

devida fundamentação, conforme o disposto no art. 436 do Código de Processo Civil. 2. "A livre apreciação da prova, desde que a decisão seja

fundamentada, considerada a lei e os elementos existentes nos autos, é um dos cânones do nosso sistema processual" (REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel.

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). 3. Hipótese em que a Corte de origem, ao acolher a preliminar de nulidade do laudo oficial suscitada

pelo Ministério Público, entendeu ser desnecessária a elaboração de uma nova perícia, tendo em vista que o laudo apresentado pelo assistente técnico

da parte expropriante, ao menos no tocante ao valor fixado para o metro quadrado, não apresentava divergência considerável com o laudo no qual se

baseou o magistrado de primeiro grau de jurisdição. Com essas considerações, o Tribunal a quo adotou o valor apurado no laudo apresentado pelo

assistente técnico da parte expropriante, reduzindo, no entanto, o coeficiente de servidão, de 100% para 33%, por considerar que não houve a total

inviabilidade de aproveitamento da área sobre a qual fora constituída a servidão de passagem de linha de transmissão de energia elétrica, bem como por

estar situada em zona rural. 4. Percebe-se, desse modo que os motivos que deram ensejo à adoção do laudo do assistente técnico da parte

expropriante, bem como à redução do coeficiente de servidão, foram precisamente indicados no acórdão recorrido. 5. Inexiste dúvida, portanto, de que o

acórdão recorrido deu efetiva aplicabilidade às normas contidas nos arts. 131 e 436 do CPC, mediante interpretação adequada da jurisprudência desta

Corte. 6. Recurso especial desprovido. ACÓRDÃO - Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas: A Turma, por unanimidade,

negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Francisco Falcão, Luiz Fux e

Teori Albino Zavascki votaram com a Sra. Ministra Relatora. Brasília, 20 de novembro de 2008 (data do Julgamento). MINISTRA DENISE ARRUDA

Presidente e Relatora – RECURSO ESPECIAL Nº 935.774 - SP (2007/0065588-5) - RELATORA: MINISTRA DENISE ARRUDA - Documento: 4396420.

EMENTA / ACORDÃO – Site certificado - DJe:09/02/2009 - Página 1 de 1 (grifos nossos). Ressalta-se, que inclusive, apesar da autorização em ser

realizado o depósito do montante indenizatório ao final, após entrega do laudo oficial, objetivando a demonstração de boa-fé, a Requerente juntará, após

a sua intimação para tanto, o comprovante de depósito, no montante apurado em sua avaliação, no total de R$46.886,96 (quarenta e seis mil, oitocentos

e oitenta e seis reais, noventa e seis centavos). A indenização pela servidão administrativa que será implantada, tal qual apurada, tem como parâmetro

legal o eventual dano causado ao imóvel serviente, na medida exata da restrição imposta ao uso, gozo e fruição da propriedade objeto da referida

servidão. Para definição dos traçados das Linhas de Transmissão foram realizados estudos técnicos, buscando evitar, na medida do possível, impactos

socioambientais, como a passagem por conjuntos urbanos, sedes de propriedades rurais e construções isoladas, tudo de modo menos gravoso aos

prédios onerados, considerando as particularidades e limitações de Engenharia e Topografia identificada nas propriedades. 4.2 - Da Tutela de Urgência

em Caráter Antecedente: A instituição de servidão administrativa ora proposta tem como base legal o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que

assim dispõe: Art. 3º Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas de poder

público poderão promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou contrato. Art. 40. O expropriante poderá constituir

servidões, mediante indenização na forma desta lei. Neste sentido, a Agência Reguladora ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), Autarquia

Federal, é o órgão competente para expedir autorização para a promoção da desapropriação e instituição de servidões administrativas em áreas

necessárias aos empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica. Diante disso, salienta-se que a autorização que determina o

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
s:

//p
ro

ju
di

.tj
pr

.ju
s.

br
/p

ro
ju

di
/ -

 Id
en

tif
ic

ad
or

: P
JX

D
4 

D
7S

K
W

 D
P

2T
3 

P
S

79
Y

PROJUDI - Processo: 0001809-61.2020.8.16.0112 - Ref. mov. 99.1 - Assinado digitalmente por Sonia Cristina Pratas
14/01/2021: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: edital de intimação terceiros interessados

Decreto-Lei ocorreu por meio da Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de março de

2018, que declarou a utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão administrativa, em favor da Requerente, as áreas

necessárias a construção do referido empreendimento. Os artigos 5º, inciso XXIV e 184 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

impõem requisitos que devem ser observados pela Administração Pública/Concessionários na concretização da posse das áreas, dentre outros: a justa e

prévia indenização ao particular que será expropriado. Todavia, para que o contrato de concessão seja cumprido à tempo e modo, trazendo todos os

benefícios exaustivamente mencionados, é necessário que o projeto entre em operação “o mais rápido possível”, conforme já mencionado alhures. Para

tanto, o acesso da Autora aos imóveis afetados deverá ser garantido de forma antecedente, no início do processo. Nesse particular, cabe registrar que

se trata de empreendimento de notória expressão econômico-social para as comunidades do seu entorno e de importância reconhecida em prol do

desenvolvimento de todo o país, sendo que a Energia Elétrica pode ser transportada para qualquer parte do Brasil. Assim, o artigo 15 do Decreto-Lei nº

3.365/41, autoriza a Autora, para fins de imissão provisória na posse do imóvel de propriedade dos Requeridos, a alegação de urgência necessária à

imediata imissão na posse da área, uma vez observado os requisitos legais. 4.3 - Da Plausibilidade do Direito: O Decreto Lei nº 3.365/41 permite à

Concessionária do serviço público a imissão provisória na posse do imóvel cujo interesse fora decretado, desde que cumpridos os requisitos específicos

dispostos em seu artigo 15, a seguir transcrito: "Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685

do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens." (grifa-se). Conforme nos lecionada o ilustre professor Celso

Antônio Bandeira de Mello. “A imissão provisória de posse é a transferência da posse do bem objeto da expropriação para o expropriante, já no início da

lide, concedida pelo juiz, se o Poder Público declarar urgência e depositar em juízo, em favor do proprietário, importância fixada segundo critério previsto

em lei.” Assim, preenchidos os requisitos do artigo 15 do Decreto Lei 3.365/41, não restam dúvidas que deverá ser concedida a liminar de imissão

provisória na posse da área objeto da presente, comprovando a probabilidade do direito, requisito à concessão da tutela de urgência em caráter

antecedente pretendida. Além disso, o Código de Processo Civil estabelece critérios autorizadores para a antecipação de tutela, a saber: fumus bonis

iuris somado ao periculum in mora. O primeiro requisito está presente, na medida em que é evidente o direito da Requerente em requerer a constituição

da servidão e adentrar na propriedade dos Requeridos por força da Lei nº 6.712/1979, bem como pela documentação juntada aos autos, notadamente,

na Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018, publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de março de 2018, já mencionada, bem

como no Contrato de Concessão, o qual demonstra que a Requerente é concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, mediante

outorga da UNIÃO. No que tange ao segundo requisito da tutela de urgência, qual seja: o periculum in mora, não restam dúvidas que a morosidade da

concessão da tutela pleiteada poderá ocasionar danos à Requerente, inclusive à toda a coletividade dano irreparável. Para fins de imissão provisória na

posse, vale frisar que eventual descompasso entre o laudo de avaliação que subsidia o valor da oferta e aquele que for apurado eventualmente durante

a instrução, caso não seja aceito pelos Requeridos o valor ofertado, poderá ensejar a complementação do depósito inicial para garantia do juízo, sem

prejuízo da manutenção da imissão na posse. 5 – DA URGÊNCIA – RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO URGENTE é a imissão provisória

na posse, como ora declara expressamente a Autora, cuja implantação do projeto, visa à prestação adequada do serviço público de fornecimento de

energia elétrica, caracterizando-se como uma obra de infraestrutura fundamental ao desenvolvimento do setor elétrico do país. Assim, requer, com fulcro

no artigo 15, parágrafo 1º do Decreto-Lei nº 3.365/41, alterado pela Lei nº 2.786/56 e Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018,

publicada no Diário Oficial da União no dia 20 de março de 2018, que seja DEFERIDA LIMINARMENTE A PRÉVIA E PROVISÓRIA IMISSÃO NA

POSSE, independentemente de citação dos Requeridos, mediante o depósito da oferta. Neste sentido, cumpre colacionar o entendimento majoritário e

predominante dos Tribunais, apto a trazer tranquilidade e segurança ao juízo para deferir a medida ora pleiteada: “EMENTA: AGRAVO DE

INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. PRESTABILIDADE PARA EFEITO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA

POSSE. AGRAVO NÃO PROVIDO. A indenização de servidão administrativa tem como parâmetro legal o eventual dano causado pela servidão ao

imóvel serviente na medida exata da restrição imposta ao uso, gozo e fruição da propriedade objeto da referida servidão. Em se tratando de servidão

administrativa, a imissão provisória na posse não deve ser condicionada ao depósito prévio da indenização encontrada por meio de laudo judicialiforme,

podendo esta ser feita ao final com base no laudo oficial, haja vista que não há na servidão perda da propriedade e ""ipso facto"" incidência do art. 5º,

Item XXIV, da CR. Agravo de Instrumento nº 1.0271.10.012166-1/001. Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda. Data da publicação da súmula:

20/02/2012. TJMG.” "EMENTA: AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. URGÊNCIA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.

DEPÓSITO PRÉVIO. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O Juiz poderá deferir a imissão provisória na

posse mediante a quantia inicialmente depositada pelo expropriante que, se for o caso, será acrescida do depósito complementar obtido após avaliação

judicial definitiva." (TJMG - número do processo: 0341701-45.2011.8.13.0000 - Relator: Des.(a) EDILSON FERNANDES - Data do Julgamento:

06/09/2011 - Data da Publicação: 13/09/2011).” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMISSÃO

PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. PERMISSÃO LEGAL. Presentes os requisitos legais autorizadores da imissão provisória na posse do bem - nos

termos do artigo 15, do Decreto-lei nº 3.365/41 - a simples insurgência do requerido quanto ao valor depositado não obsta a concessão da medida.

Ademais, consoante orientação sumulada do Supremo Tribunal Federal, o referido dispositivo legal não afronta a Constituição Federal (Súmula

652/2003). AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 89587-56.2013.8.09.0000, Rel. DES. ALAN S. DE SENA

CONCEICAO, 5A CAMARA CIVEL, julgado em 08/08/2013, DJe 1374 de 28/08/2013).” TJPR: DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE

DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU O LAUDO

JUDICIAL DE AVALIAÇÃO PROVISÓRIA E DEFERIU A IMISSÃO DO AGRAVADO NA POSSE - INSURGÊNCIA QUANTO AO VALOR ENCONTRADO

NA AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA - PRETENSÃO DE SUSPENDER A  IMISSÃO NA POSSE, PROIBINDO A REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO NO

IMÓVEL, ATÉ A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - NÃO CABIMENTO - DEPÓSITO EFETUADO - DISCUSSÃO A RESPEITO DO ATO DE DECLARAÇÃO

DE UTILIDADE PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - VEDAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 9º, DO

DECRETO-LEI N.º 3.665/1941 - AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Conforme o disposto no artigo 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3365/1941, o juiz

pode deferir a imissão provisória na posse, mesmo antes da citação do expropriado, se o expropriante alegar urgência e efetuar o depósito prévio. 2.
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Como restou comprovado o depósito integral do valor apurado em avaliação judicial provisória e tendo em vista o caráter de urgência na imissão de

posse, não faz sentido suspendê-la, proibindo a realização de qualquer ato pelo agravado, até o depósito do valor a ser apurado em definitivo na perícia,

como pretende o agravante. 3. Consoante o artigo 9º, do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, é vedado ao Poder Judiciário, nos autos de desapropriação, decidir

se se verificam ou não os casos de utilidade pública. (Relator(a): JOSÉ MARCOS DE MOURA; AI 4959815 PR 0495981-5; Órgão julgador: 5ª Câmara

Cível; Data do julgamento: 28/10/2008). TJSP: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REALIZAÇÃO DE LAUDO PRÉVIO.

DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS RÉUS. Alegada urgência pela parte expropriante, viável que a imissão provisória na posse seja concedida tão

logo realizado o depósito, cujo valor é o apurado em laudo provisório, descabendo, assim, a necessidade de citação prévia dos réus e de manifestação

deles para apresentação de quesitos e nomeação de assistente técnico, nos moldes determinados pela instância de origem. Reforma da decisão

agravada. Recurso provido. TJSP (Relator(a): Nogueira Diefenthaler; Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo; Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Público;

Data do julgamento: 05/02/2015). TJCE: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA.

IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de Agravo de

Instrumento manejado contra decisão interlocutória proferida em sede de Ação de Desapropriação (Processo nº 0187804-18.2013.8.06.0001) e que

deferiu em favor da parte agravada a imissão provisória na posse do imóvel expropriado. Alegam os agravantes, em suma, ter sido oferecido valor bem

aquém daquele efetivamente devido em razão da valorização verificada no imóvel, não havendo, por isso, sido devidamente preenchidos os requisitos

legais para o deferimento da medida ora refutada. 2. A imissão provisória na posse do imóvel em casos como que ora se analisa, tem por fundamento

legal o que determina o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 3. A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação realizada nos termos do

Decreto-Lei nº 3.365/41 fundamenta-se na urgência, prescindindo de citação do expropriado ou mesmo de avaliação prévia do imóvel ou pagamento

integral da indenização. Precedentes. (Relator(a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito

Público; Data do julgamento: 06/03/2017; Data de registro: 10/03/2017) “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO

LIMINAR EM POSSE DE IMÓVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI Nº 3365/1941. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DA

ÁREA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MELHORIA EM REDE ELÉTRICA. BENEFÍCIO A TODA REGIÃO E HABITANTES. RECURSO NÃO

PROVIDO. (TJBA. Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0022996-21.2016.8.05.0000, Relator(a): José Edivaldo Rocha Rotondano,

Quinta Câmara Cível, Publicado em: 18/04/2017).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE

TRANSMISSÃO. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PRÉVIA.

DEFERIMENTO DA IMISSÃO PROVISÓRIA DA POSSE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Em caso de servidão administrativa de linha de transmissão de energia elétrica, em que há supremacia do interesse público sobre o privado, uma vez

efetuado o depósito da indenização tida por devida, a liminar de imissão de posse em imóvel rural, requerida em caráter de urgência, deve ser concedida

independentemente de perícia, relegando-se a apuração do valor real para fase processual futura... 5. Presentes os requisitos autorizadores, impõe-se a

manutenção da decisão questionada, negando-se provimento ao agravo de instrumento. (TJBA. Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo:

0012402-45.2016.8.05.0000, Relator(a): Pilar Celia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 17/12/2016).” TJMA: QUARTA CÂMARA

CÍVEL Sessão do dia 10 de novembro de 2015 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7526-43.2015.8.10.0000 - PROTOCOLO Nº 0403492015 - 2ª VARA

DA FAZENDA PÚBLICA - SÃO LUIS (MA) AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO LUIS PROCURADOR(ES): AIRTON JOSÉ TAJRA FEITOSA, JULIO

CESAR DE JESUS, CARLOS BRISSAC NETO AGRAVADO: ANTONIO JOSÉ DE LIMA COUTO NETO ADVOGADO : ANTONIO JOSÉ SALES

BACELAR COUTO VARA: SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA - SÃO LUIS/MA RELATOR: DES. MARCELINO CHAVES EVERTON EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.

DEPÓSITO INICIAL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. AGRAVO PROVIDO. I - A imissão provisória na posse é admitida a teor

do artigo 15 e seus parágrafos do Decreto-Lei nº 3.365/1941. II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizado pela

urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. O depósito prévio, na hipótese de imissão sob a alegação de urgência, tem a

finalidade de retirar o caráter de gratuidade da medida. III - O princípio da justa indenização tem sido aplicado em relação à indenização final que

precede à transferência do domínio. IV - A avaliação judicial do bem é necessária para determinação do valor definitivo da indenização dos expropriados,

momento em que são também indenizados os eventuais prejuízos decorrentes da imissão provisória. V - Agravo provido. Desembargador MARCELINO

CHAVES EVERTON Relator (AI no(a) AI 029569/2015, Rel. Desembargador(a) MARCELINO CHAVES EVERTON, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado

em 10/11/2015). Destarte, trata-se de investimento de vulto, que já resulta na criação de milhares de empregos diretos e indiretos, além de expressivo

aumento da arrecadação dos municípios envolvidos. Nesse contexto, a posse que se busca é imprescindível à construção do empreendimento, havendo

prazo para a conclusão da implantação e prazo para início da transmissão de energia elétrica. Outrossim, a validade da licença ambiental do projeto está

condicionada ao progresso de sua instalação e à observância dos prazos de cumprimento das etapas de implantação do sistema, desdobradas em

inúmeras tarefas, cuja execução depende da posse imediata e livre acesso da área afetada. Por sua vez, o custo diário de paralisação das obras de

implantação é elevadíssimo, compreendendo estocagem de material, remuneração da mão de obra, máquinas e equipamentos. O Supremo Tribunal

Federal assentou o entendimento de que a imissão provisória na posse de imóvel, em casos de utilidade pública, não ofende a garantia da justa e prévia

indenização, prevista no artigo 5º, XXIV da Constituição e tem seu deferimento condicionado apenas à alegação de urgência e ao depósito do preço

ofertado na inicial, verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. EXIGÊNCIA

DO PAGAMENTO PRÉVIO E INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15 E PARÁGRAFOS DO

DECRETO-LEI Nº 3.365/41. PRECEDENTE. 1. O Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade do art. 15 e parágrafos do Decreto-lei nº 3.365/41

e afastou a exigência do pagamento prévio e integral da indenização, para ser deferida a imissão provisória na posse do bem expropriado. 2. Recurso

Extraordinário conhecido e provido. (STF, RE 216.964/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 16.02.2001, p.00140). Na mesma esteira, a

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento pelo cabimento da imissão provisória na posse do imóvel, mediante o

depósito do valor da avaliação administrativa, ficando a definição da indenização e eventual complemento para a sentença de mérito:

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, c
on

fo
rm

e 
M

P
 n

º 
2.

20
0-

2/
20

01
, L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
di

, d
o 

T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
s:

//p
ro

ju
di

.tj
pr

.ju
s.

br
/p

ro
ju

di
/ -

 Id
en

tif
ic

ad
or

: P
JX

D
4 

D
7S

K
W

 D
P

2T
3 

P
S

79
Y

PROJUDI - Processo: 0001809-61.2020.8.16.0112 - Ref. mov. 99.1 - Assinado digitalmente por Sonia Cristina Pratas
14/01/2021: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/INTIMAÇÃO. Arq: edital de intimação terceiros interessados

ADMINISTRATIVO. IMISSÃO NA POSSE. AVALIAÇÃO PROVISÓRIA. URGÊNCIA. DECRETO-LEI Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º. 1. O art. 15 do

Decreto-Lei nº 3.365/41, em seu parágrafo primeiro, deixa claro que a imissão provisória na posse pode ocorrer antes mesmo da citação do expropriado,

o que torna evidente que a avaliação do imóvel não deve ser prévia, mas de realização diferida à instrução do processo. 2. Na hipótese dos autos, a

liminar de imissão na posse foi concedida, em face da urgência comprovada pela Municipalidade. 3. Recurso especial improvido." (STJ, REsp.

692.519/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ 25/08/2006) No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça espalhados pelo Brasil: "AGRAVO DE

INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS

REQUISITOS - DECISÃO DEFERITÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. A imissão provisória de posse é a transferência da posse do bem objeto de

desapropriação, já no início da lide, desde que, alegada urgência pelo expropriante, deposite, em juízo, em favor do proprietário, a importância fixada,

segundo critérios definido em Lei. Presentes tais requisitos, é de rigor o deferimento da imissão provisória na posse, que se constitui, pois, em verdadeiro

direito do expropriante, o qual somente cederá se o expropriado puder demonstrar, de forma objetiva, que a alegação de urgência é inverídica e/ou que o

depósito não satisfez às determinações legais" (TJMG, Ag.Inst. nº 1.0508.06.002394-4/001, 5ª C.Civ., Rel. Des.Nepomuceno Silva, p. 24/04/2008).

PROCESSO CIVIL. DEFERIMENTO DE LIMINAR. IMISSÃO DE POSSE. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA. ÁREA DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA.

DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO DEPÓSITO DA QUANTIA OFERTADA PELO EXPROPRIANTE PARA QUE SE EFETIVE A LIMINAR.

POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ARTIGO 15 E SEU PARÁGRAFO 1º DO DECRETO LEI N. 3.365/41. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJMG, Ag. Inst. nº 1.0400.06.018762-4/001, Rel. Des. Isalino Lisboa, DJMG 11/05/2007) Acórdão do qual se extrai o seguinte trecho do brilhante voto

do Vogal, Desembargador Edgard Pena Amorim, verbis: “Ora, nos termos do art. 15 do Decreto-lei n.º 3.365, de 21/06/1941, base legal da imissão

provisória do expropriante na posse, o deferimento da medida está condicionado ao pedido do autor, à alegação de urgência e ao depósito do valor da

indenização prévia. No caso dos autos, além de a argüição de urgência ter sido devidamente justificada pelo expropriante, a alegação do agravante

sobre a existência de famílias residindo na área - por força, aliás, de vínculo locativo estabelecido com a expropriada (f. 49/55-TJ) - não tem o condão de

obstar a efetivação da medida de imissão provisória, pois a finalidade da indenização prévia é justamente a de compensar o expropriado pela perda da

posse do bem (cf. STJ, AgRg no Ag 388.910/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 11/12/2001, DJ 11/03/2001, p. 210). Ressalta-se ainda que,

para cumprir o cronograma contratual, é imprescindível que todas as áreas atingidas pelo empreendimento estejam à disposição da Autora, o quanto

antes, sendo certo que no presente feito o imóvel revela-se vital para o bom funcionamento do projeto. Lado outro, consoante o Contrato de Concessão,

eventuais atrasos no cronograma poderão gerar enormes penalidades contra a Autora, como, por exemplo, a execução da garantia de fiel cumprimento.

Além da execução da garantia de fiel cumprimento, a Autora pode ser penalizada com a aplicação da parcela variável por atraso na entrada em

operação – “PVA”, nos termos do artigo 4º, parágrafo primeiro, da Resolução Normativa n 729/2016 da ANEEL. Nesta linha, dúvidas não restam sobre o

risco ao qual a Autora está sujeita, caso se retarde o acesso ao imóvel objeto da presente, sendo de suma importância o deferimento da tutela

antecipada e consequente imissão na posse. Desta forma, também se faz presente neste caso o segundo requisito necessário à concessão da tutela de

urgência pretendida, qual seja, o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o cumprimento ao cronograma estabelecido no contrato de concessão

anexo depende do acesso imediato da Autora expropriante nas áreas dos imóveis afetados. 6 – DA INDICAÇÃO DOS ASSISTENTES TÉCNICOS: A

Autora indica, desde já, como seus Assistentes Técnicos, que acompanharão a futura perícia judicial, se necessária, os profissionais Juliano Gonçalves

Dos Santos, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, CREA-ES n° 016309/D (jgsantos@aietransmissoras.com.br), Ricardo Ambrósio de Campos,

brasileiro, casado, Engenheiro Civil, CREA/MG nº 68.258/D (ricardo@avalicon.com.br), Paulo Raele, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo,

CREA/ES 16.026/D, (paulo@avalicon.com.br), todos com escritório profissional em Belo Horizonte/MG, na rua Brasópolis, n.º 182, Bairro Floresta, CEP:

30.150-170, telefone (31) 3481-9771. 7 – DO ROTEIRO DE LOCALIZAÇÃO: Informa a Autora, caso se faça necessário o deslocamento até o imóvel, o

roteiro de acesso encontra-se no memorial descritivo e planta que seguem em anexo. (docs. 09 e 10). 8 – DA UTILIZAÇÃO DOS ACESSOS: Para se

alcançar as faixas servientes objeto do Decreto de Utilidade Pública, indispensável se torna à utilização dos acessos da propriedade, pois há pontos que

só podem ser atingidos utilizando acessos, em razão dos aclives, condições de trafegabilidade e barreiras naturais do próprio terreno. A permissão para

fruição dos acessos da propriedade com objetivo de possibilitar a construção de obra de interesse público encontra amparo no ordenamento jurídico

pátrio, especialmente nos artigos 7º e 36ª do Decreto-Lei nº 3.365/41. Nesse aspecto, diz a Autora também que a utilização dos acessos está autorizada

pela Declaração de Utilidade Pública respectiva. A Resolução Autorizativa nº 6.891, de 06 de março de 2018 (doc.06), publicada no Diário Oficial da

União no dia 20 de março de 2018, que declara de utilidade pública, em favor da Autora, para instituição de servidão administrativa, a área de terra

necessária à passagem da Linha de Transmissão em 525kv Foz do Iguaçu – Guaíra, e permite a condição de praticar todos os atos de construção,

manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso às áreas da servidão constituída.

Dessa feita, não há como se obstar o acesso necessário, seja para a construção, seja para a manutenção das Linhas de Transmissão e que, na remota

hipótese de prejuízos existirem em decorrência direta dessa atividade, não poderá a Autora furtarse à reparação necessária. 9 – DOS PEDIDOS: Ante o

exposto, sendo URGENTE a constituição da servidão administrativa, para a execução das obras dos empreendimentos citados, requer: a) Deferir,

liminarmente, a imissão provisória na posse da área serviente descrita nesta peça vestibular e nos anexos, memorial e planta, em favor da Requerente,

para que possa realizar os trabalhos necessários à consecução das obras de utilidade pública em comento, através da expedição do respectivo

Mandado, na pessoa do seu procurador e/ou representante legal, independente de citação da parte contrária, na forma do §1º, do artigo 15, do

Decreto-Lei n.º 3.365/41, mediante o integral e prévio depósito do valor da oferta de indenização, ora formulada, em conta bancária vinculada a esse

Digno Juízo, à vista de intimação da Requerente para essa providência; b) A autorização para utilização pela Autora do(s) acesso(s) adjacente(s) às

faixas de servidão, se necessário(s), de modo a viabilizar as obras para implantação da linha de transmissão, com arrimo nos artigos 7 e 36 do

Decreto-Lei nº 3.365/41; c) A expedição de mandado para o Cartório de Registro de Imóveis competente, para averbação da imissão provisória na posse

à margem da matrícula do imóvel, nos termos do § 4º do artigo 15 do Decreto-lei n. 3.365/41; d) A citação dos Requeridos, para que, caso queiram,

apresentem contestação no prazo legal, sob pena de revelia constando ainda na carta de citação que se abstenham da prática de quaisquer atos, dentro

da faixa de servidão, que causem embaraços e/ou danos à Linha de Transmissão; bem como de que a contestação deverá se restringir a impugnação
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do preço ofertado; e) A nomeação de perito para apresentar proposta de honorários e, posteriormente, efetuar a vistoria e elaborar laudo pericial de

avaliação, comunicando a diligência ao Juízo em prazo compatível com a urgência que emana do caso, conforme quesitos apresentados, os quais

poderão sofrer suplementação e/ou pedidos de elucidação, sob autorização do Juízo; f) Sejam julgados procedentes os pedidos, para incorporar ao

patrimônio da Autora o direito de servidão sobre a área objeto desta demanda, fixando-se o valor indenizatório final, por sentença, que será título hábil

para o devido e definitivo registro, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente; g) Caso contestado o feito e o valor apurado, por fim, restar

inferior àquele ofertado pela Autora, requer seja expedido o competente Mandado Judicial de Levantamento do saldo remanescente em favor da Autora,

e que sejam os Requeridos condenados em (i) ressarcimento de custos de honorários periciais incorridos pela autora, (ii) custas judiciais e (iii)

honorários advocatícios sucumbenciais; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito permitidos atribuindo à presente causa o valor

R$46.886,96 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais, noventa e seis centavos)”. No mov. 69, as partes entabularam acordo da seguinte

forma: A Requerente pagará aos Requeridos, a título de indenização, a quantia total de R$46.886,96, que será pagar por meio de guia de

depósito judicial. As partes estabeleceram que o valor total do acordo, serve como indenização total devida pela Requerente aos Requeridos,

pelas restrições e limitações de uso impostas na propriedade em virtude da servidão de passagem de cabos elétricos instituídos, assim como

pelas benfeitorias reprodutivas e não reprodutivas existentes nas faixas de servidão, incluindo-se todas as acessões e pertenças existentes,

pois incompatíveis com o projeto. O presente edital tem o prazo de 10(dez) dias e a finalidade de INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS

para, querendo, opor fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido.

 Este processo tramita de forma virtual, através do sistema eletrônico PROJUDI, cujo endereço na web é OBSERVAÇÃO:

, devendo todos os atos processuais e documentos trazidos aos autos serem em formato digital e inserido no Sistemahttps://portal.tjpr.jus.br/projudi/

por advogado previamente cadastrado, nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, artigo 165.

É vedado a esta Escrivania Cível e Fazenda Pública inserir no Projudi peças apresentadas fisicamente pelos advogados (Código de Normas da

Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, artigo 166).

 
Mandou expedir o presente edital que será afixado no local de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado em cartório, nesta Comarca de

Marechal Cândido Rondon, datado eletronicamente. Eu, Cristiane Queiroz Fischer, Auxiliar Juramentada, o digitei.

 
Sonia Cristina Pratas

Escrivã da Vara Cível, Fazenda Pública e Competência Delegada

Documento assinado digitalmente

Subscrição autorizada pela Portaria n° 03/2019
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Francisco José Guilherme Foellmer torna público que irá requerer ao IAT, Licença de Operação para Avicultura 
a ser implantada no Lote Rural nº 08/09/B, do 50º Perímetro, Boa Esperança, Entre Rios do Oeste, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Leandro Ricardo Vivian torna público que irá requerer ao IAT, Licença de Operação para Suinocultura – Sistema de 
Crechário a ser implantada na Parte do Lote Rural nº 107 na Colônia B, Distrito de São Clemente, Santa Helena, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Noemi R. Cardoso De Campos, Valmor D. De Campos, Elizanderson C. De Campos, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Suinocultura no Sistema Terminação 
destinada a 1.800 animais, a ser implantada no Lote Rural 254 da gleba 11 – Linha Santa Clara - Distrito De 
São Roque - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE EMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cesar Luis Scherer torna público que recebeu do IAT, Regularização de Licença de Operação para Suinocultura 
implantada nas Chácaras N°57 e 61, Zona Rural, Toledo, Paraná. Validade: 17/06/2021.
 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Cesar Luis Scherer torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença de Operação para Suinocultura 
a ser implantada nas Chácaras N°27 e 61, Zona Rural, Toledo, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
JOSE KAEFER DAMKE torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada para A ATIVIDADE DE SUINO-
CULTURA TERMINAÇÃO a ser implantada NO LOTE RURAL N°25-A DO 20° PERÍMETRO, QUATRO PONTES/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ALBINO BISSOLOTTI torna público que irá requerer do IAT, Licença Ambiental Simplificada para Piscicultura 
a ser implantada no Lote Rural nº 97-B, Gleba nº 84, Linha Santa Rosa do Ocoi, São Miguel do Oeste-PR.

SÚMULA DE EMISÃO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
IVANI FÁTIMA GHILARDI, torna publico que recebeu do IAT, a Licença Ambiental Simplificada, para a atividade 
de Suinocultura no Sistema de Terminação destinada a 750 animais, implantada no Lote Rural Número 97 da 
Gleba 01B Linha Guarani – Santa Helena, PR, com validade até 08/02/2021.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO  DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
IVANI FÁTIMA GHILARDI, torna publico que irá requerer ao IAT, a renovação da Licença Ambiental Simplificada 
da atividade de Suinocultura no Sistema de Terminação, destinada a 750 animais, implantada no Lote Rural 
Número 97 da Gleba 01B - Linha Guarani – Santa Helena, PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Gilberto Silveira de Avila LTDA torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para Atividade Arma-
zenadoras de Produtos Agrotóxicos, seus componentes e afins a ser implantada no Lote Rural N° 20.B, 29° 
Perímetro da Fazenda Britânia, no Município de Nova Santa Rosa, estado do Paraná.
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