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O governo do estado autorizou o retorno às aulas 
presenciais no Paraná. As escolas públicas e particulares 

da região estão se preparando para esse retorno, com 
adaptações para atender os alunos e garantir a segurança 

de todos. A maioria trabalhará no formato híbrido, 
intercalando as aulas presenciais com as remotas. 
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Se ele roeu mesmo, ninguém
sabe. Mas que a fonoaudiologia usa
a palavra para trabalhar a fala das
pessoas que têm problemas com a
pronúncia da letra “R”, isso é verda-
de. Como também é certo que nin-
guém gosta de ser chamado de
“rato”, sinônimo de ladrão. E da pior
espécie, pequeno e furtivo, que ata-
ca de noite.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A cura está
no respeito

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

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

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

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

Ricardo Viveiros*

O RATO ROEU A ROUPA DO REI DE ROMA

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

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

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

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

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

IMAGEMdaSEMANA

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

IMAGEM da SEMANA

Leonardo Chucrute*

POR QUE FAZER CONCURSOS MILITARES?

No Ensino Médio, muitos alunos 
ainda não sabem se devem pres-
tar concurso militar ou cursar uma 
faculdade. Vale observar que uma 
carreira militar não anula o desejo 
de se formar. Infelizmente, muitos 
ainda desconhecem as vantagens de 
seguir no militarismo. Em momentos 
com grande número de desempre-
gados, essa pode ser uma opção 
para os jovens. 

Na carreira militar, já recebe um 
auxílio assim que você passa e está 
estudando. Além disso, a carreira 
possibilita logo de início estabilidade 
financeira, bons salários, plano de 
carreira e aposentadoria com salário 
integral. Outras vantagens são planos 

 A região Oeste vai ser a primeira a 
receber audiências públicas programadas 
pela Frente Parlamentar sobre o Pedágio 
no Paraná, da Assembleia Legislativa. 
Nesta sexta-feira (5) em Cascavel e no 
sábado (6) em Foz do Iguaçu, haverá deba-
tes sobre o novo modelo de concessões 
rodoviárias no Estado. Depois disso haverá 
audiências ainda em outras cidades das 
diversas regiões do Paraná. 

A nova concessão terá duração por 30 
anos e terá impacto sobre todos os para-
naenses, por isso participar ativamente 
dessa discussão é tão importante. É o 
momento da sociedade se manifestar, 
pois corre o risco de continuar pagando o 
pedágio mais caro do país e ainda como 
mais praças espalhadas por aí.  

Brasília quer import uma tarifa com 
preço alto para o pedágio na renovação 
da concessão de rodovias que deverá 
ocorrer no decorrer de 2021. Um pedágio 
que sangra a economia paranaense e 
lesa o bolso dos motoristas, caminho-
neiros, transportadoras, enfim, de todos 
que por um motivo ou outro precisam 
usar estas rodovias. 

Não bastasse pagarmos o pedágio mais 
caro do Brasil e um dos mais caros do 
mundo, o governo federal novamente quer 
nos empurrar goela abaixo, um novo con-
trato de pedágio oneroso. Catarinenses e 
gaúchos, que recentemente tiveram lotes 
de rodovias pedagiadas, tiveram a licitação 
realizada pelo modelo de menor preço de 
tarifa, ou seja, sem taxa de outorga. Por 
que querem fazer diferente no Paraná?

Querem nos empurrar, de novo, um 
pedágio caro. E vejam a ironia, justamente 
ao povo paranaense que contribui de forma 
significativa para produção nacional e 
para o desenvolvimento do país.

Por isso, neste momento é preciso de 
união para impedir mais uma punição aos 
paranaenses, especialmente do Oeste. 
Hoje são 2.500 km de rodovias pedagia-
das, entre federais e estaduais, e nem 
as obras previstas nos contratos, foram 
entregues ou estão sendo executadas.

A nova proposta quer ampliar para 
mais de 4 mil quilômetros pedagiados. 
Inclusive aqui na região estão previstas 
duas novas praças de pedágio, sendo 
uma entre Mercedes e Guaíra e outra 
entre Toledo e Cascavel.  

É um desrespeito ao povo paranaense 
e precisamos nos posicionar com firmeza. 
Não podemos aceitar mais os desmandos 
dos donos do pedágio no Paraná. 

*Leonardo Chucrute é diretor-geral do Colégio e Curso 
Progressão, Professor de matemática e ex-cadete 
da AFA.

l

de saúde e odontológico, atividades 
físicas e intelectuais. 

Em relação à preparação, reforço a 
importância de iniciá-la o quanto antes. 
Os exames militares são considerados 
conteudistas. Portanto, conhecer bem 
o edital é essencial para ter boas notas. 
Com isso, o candidato vai saber onde 
focar sua atenção. Dessa forma, pode 
conseguir um resultado satisfatório e 
consequente aprovação. 

Na preparação, deve-se estudar 
o conteúdo da prova no geral e não 
apenas focar em uma matéria que se 
tenha dificuldade. Ter planejamento e 
organização na hora de estudar também 
é muito importante. Além disso, tenha 
resiliência. Não desanime ao ver a relação 

candidato/vaga ou quando os estudos 
tiverem conteúdos mais complexos. Inse-
gurança é normal, mas com uma boa 
preparação se passa a acreditar. 

É essencial que se tenha foco em 
qual concurso militar se quer, ou seja, o 
seu sonho de passar. Não adianta fazer 
vários concursos. Veja os que tem a 
mesma característica, você pode fazer 
mais de um, se quiser. Além disso, fique 
atento à idade e aos testes físicos que 
terá de fazer. Mantenha-se motivado, 
preparando-se e acreditando em si, 
pois assim irá conseguir conquistar 
uma vaga em um concurso militar.  

Novo 
pedágio

Fortes chuvas foram registradas nos municípios da região nesta segunda-
feira (01) causaram diversos pontos de alagamento. Em Mercedes, os 

agricultores Aloísio e Salete Loch, tiveram a sua propriedade quase que 
tomada pelas águas dos rios Jaraguá e Belmonte que transbordaram
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NÚMEROS CONSTAM EM MENSAGEM ENVIADA PELO PREFEITO À CÂMARA MUNICIPALÜ

Município de Marechal 
Rondon teve superávit de 
R$ 69,4 milhões em 2020 Presidência da AMP

Prefeitos da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do 
Paraná) lançaram a candidatura de Júnior Weiller, prefeito de 
Jesuítas, à presidência da AMP (Associação dos Municípios do 
Paraná). Weiller possui vasta experiência na carreira pública, 
foi prefeito por quatro mandatos, dois de vice-prefeito, assessor 
parlamentar no Senado da República e na Câmara dos Deputados 
e comandou por dois mandatos a Amop. A AMP não definiu 
a data da eleição.

Bolsonaro em Cascavel
O presidente Jair Bolsonaro estará pela sétima vez no Paraná 
nesta quinta-feira (04). Ele estará em Cascavel na manhã de 
hoje para participar da inauguração do Centro Nacional de 
Treinamento de Atletismo – CNTA. A previsão é que a comitiva 
presidencial chegue à cidade por volta das 9h30, sendo que a 
inauguração está prevista para às 10h. 

Novo pedágio
Aproveitando a vinda de Jair Bolsonaro à região, a Amop está 
articulando para que um grupo de lideranças empresariais da 
região possa se reunir reservadamente com o presidente. A 
intenção é entregar-lhe uma carta assinada por representantes 
de mais de 100 entidades, visando sensibiliza-lo para mudar o 
modelo de pedágio que está previsto para ser implantado no 
Paraná no decorrer deste ano. As entidades não concordam 
com o modelo previsto e querem um pedágio sem outorga 
onerosa, a exemplo do que acontece em outros estados, como 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde o custo é cerca de 
1/3 do custo do pedágio no Paraná. Com o novo modelo de 
pedágio proposto, o desconto da tarifa é limitado no leilão e o 
maior valor de outorga oferecido decide o vencedor da licitação.

Audiência Pública
Também em Cascavel, nesta sexta-feira (05), acontece a primeira 
de uma série de audiências públicas que estão sendo organizadas 
pela Frente Parlamentar Sobre o Pedágio no Paraná, da Assembleia 
Legislativa. O objetivo dos deputados paranaenses é ouvir a 
sociedade sobre o novo pedágio. Lideranças empresariais de 
toda região devem participar e manifestar-se contra o modelo 
híbrido que está previsto para ser implantado no Estado. 

Presidente do Senado
Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e por Davi Alcolumbre, 
Rodrigo Pacheco é o novo presidente do Senado. “O Senado deve 
atuar com vistas no trinômio saúde pública, desenvolvimento 
social e crescimento econômico, com o objetivo de preservar 
vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis, gerar emprego 
e renda”, disse Pacheco.  

Presidente da Câmara
O deputado Arthur Lira (PP-AL) é o novo presidente da Câmara 
dos Deputados. O parlamentar foi eleito com 302 votos e 
comandará a casa no biênio 2021-2022. Em segundo lugar ficou 
o deputado Baleia Rossi (MDB-SP), com 145 votos. “Precisamos 
urgentemente amparar os brasileiros que estão em caso de 
desespero econômico; analisar como fortalecer nossa rede de 
proteção social; vacinar, vacinar e vacinar a população; e buscar 
o equilíbrio das contas públicas”, discursou o parlamentar.

Greve não vingou
Algumas das associações que representam os caminhoneiros 
convocaram a categoria para paralisar suas atividades para 
pressionar os governos federal e estaduais a atenderem suas 
exigências, entre as quais, a efetiva aplicação do piso do frete e 
a redução do preço do óleo diesel. O movimento, no entanto, 
não teve apoio da ampla maioria dos profissionais. Parte 
dos caminhoneiros que aderiram à paralisação optou por 
permanecer em casa e, por isso, não houve grandes bloqueios 
ou congestionamentos em estradas.

 Apesar da pandemia do novo 
Coronavírus, o município de Mare-
chal Cândido Rondon tem uma situ-
ação financeira bastante favorável. 
É o que confirma o prefeito Marcio 
Rauber, na Mensagem e Exposi-
ção de Motivos 4/2021, enviada 
à Câmara de Vereadores e lida na 
primeira sessão ordinária, ocorrida 
na última segunda-feira (1º).

“Vivemos em clima de otimismo, 
alicerçando ainda mais a certeza 
de que com uma gestão financeira 
planejada e eficiente, com austeri-
dade e sensibilidade, é possível fazer 
sempre mais e melhor”, afirmou 
o prefeito no ofício.

Segundo anunciado, o supe-
rávit financeiro em 2020 foi de 
R$ 69.418.309,81.

Do total do superávit, R$ 
29.165.255,94 são de recursos 
vinculados. Os maiores destes 
valores são da área de Saúde (R$ 
9,1 milhões); iluminação pública 
(R$ 8,7 milhões); convênios (R$ 4,9 

milhões), Educação (R$ 4,1 milhões) 
e Assistência Social (R$ 1,3 milhão).

Já os outros R$ 40.253.053,87 
restantes são provenientes, prin-
cipalmente, dos royalties (R$ 15,1 
milhões), arrecadação de impostos 
(R$ 14,9 milhões), auxílio emergen-
cial (R$ 4,3 milhões), CIDE (R$ 3,3 
milhões) e Pré-Sal (R$ 1,7 milhão).

O Fundo Municipal de Desenvol-
vimento (FMD) encerrou o último 
ano com saldo de R$ 9.334.293,55.

Já o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) chegou ao 
final de 2020 com um superávit 
de R$ 5.179.053,00.

Na mensagem enviada à Câmara 
de Vereadores, Marcio Rauber 
lembrou dos investimentos feitos 
pela Prefeitura nos últimos anos 
em pavimentação nos bairros e 
nas estradas do interior, além dos 
avanços na saúde e na educação.

Por outro lado, o chefe do Poder 
Executivo Municipal elencou prio-
ridades para os próximos quatro 

anos de gestão. Entre elas está a 
pavimentação das sedes distritais 
e recuperação de grande parte da 
malha viária da sede municipal.

Também citou que, com o avanço 
das obras do Contorno Oeste, pre-
tende-se implantar o novo parque 
industrial naquela região da cidade. 
A Educação também deverá receber 
atenção com mais vagas em creches 
e na aquisição de equipamentos de 
multimídia às escolas.

A remodelação completa da 
Praça Willy Barth é outra obra 
anunciada.

O prefeito encerra a men-
sagem falando em manter uma 
boa relação com os vereadores 
na nova legislatura: “Esperamos 
contar com uma profícua e har-
mônica relação entre essa Casa 
de Leis e o Executivo, sempre 
na busca do bem-estar coletivo 
da população rondonense e no 
cumprimento dos princípios que 
regem a administração pública”. 

 A nova Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) para o biênio 2021-2022 foi 
empossada na última segunda-feira 
(1º), durante sessão solene especial 
realizada no Plenário da Casa. 

Na sessão, tomaram posse 
o presidente deputado Ade-
mar Traiano (PSDB), o primeiro 
vice-presidente, deputado Ter-
cílio Turini (CDN), o segundo 
vice-presidente, deputado Do 
Carmo (PSL), e o terceiro vice-
-presidente, deputado Requião 

Filho (MDB), além do primeiro 
secretário, deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), segundo secre-
tário, deputado Gilson de Souza 
(PSC), terceiro secretário, deputado 
Alexandre Amaro (Republicanos), 
quarto secretário, deputado Nelson 
Luersen (PDT), e quinto secretário, 
deputado Gilberto Ribeiro (PP).

Em seu discurso de posse, 
Traiano, que foi reconduzido 
ao cargo, destacou o papel do 
Poder Legislativo na construção 
de ações de combate à pandemia 

do coronavírus (Covid-19) em 
todo o estado. 

O chefe do Legislativo também 
ressaltou o diálogo entre os poderes 
do Estado e a sociedade na busca 
por soluções para que o Paraná 
pudesse enfrentar de maneira robusta 
as recentes crises vividas pelo país.   

O presidente da Assembleia 
ainda pregou a continuidade 
desta união entre os poderes do 
Estado para o enfrentamento dos 
desafios e demandas que o Paraná 
terá pela frente.  

Nova Mesa Diretora é empossada 
na Assembleia Legislativa do Paraná

 DÁLIE FELBERG/ALEP 
Nova mesa diretiva da Assembleia Legislativa do Paraná
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PREFEITO DE QUATRO 
PONTES DESTACA QUE A 
EQUIPE DE GOVERNO DEVE 
ESTAR COMPOSTA ATÉ O 
INÍCIO DE ABRIL

oão Laufer e Tiago Hansel foram reeleitos para prefeito e vice com 57,29% dos votos em Quatro Pontes 
(1.787 votos). Logo após a eleição, o prefeito reeleito disse que, assim como foi prometido para a população, 
o trabalho não iria parar em nenhum momento e foi o que realmente aconteceu. “A eleição foi no dia 15 
de novembro e no dia 16 já estávamos na prefeitura, em busca de recursos junto aos governos estadual 
e federal para garantir mais obras para o município”, relembrou Laufer.

O prefeito de Quatro Pontes recebeu nesta semana a equipe da reportagem do jornal Tribuna do Oeste, 
onde reforçou que assumiu compromissos com a população e pretende cumprir todos.

“Será mais uma gestão 
voltada para a comunidade”

Ü

n TRIBUNA DO OESTE - Como o Senhor ava-
liou o resultado da eleição? Era o que o grupo 
esperava?

JOÃO LAUFER - Pelo trabalho que havíamos 
realizado desde 2017, esperávamos o resultado 
positivo. E isso aconteceu. Surpreendeu-nos a 
vitória expressiva. Na eleição anterior a diferença 
foi de apenas 33 votos entre os candidatos a 
prefeito. E agora foram 455 votos de diferença. 

n O que muda para o segundo mandato? 
O principal é a experiência que adquirimos 

no primeiro mandato. Vamos dar continuidade 
ao trabalho que vinha sendo feito. Tivemos 
a confirmação de que estamos no caminho 
certo, com o resultado nas urnas. Por isso as 
obras e ações irão continuar, como o asfalto 
rural, e as ações nas mais diversas áreas, 
especialmente de atendimento a população. 
Será mais uma gestão voltada para a comu-
nidade. O povo tem o direito de opinar e nós 
vamos ouvir e executar o que for possível. 

n Aqueles que são contra a reeleição dizem 
que o segundo man-

dato geralmente 
é pior que o pri-

meiro. O que o 
João pretende 
fazer para con-
tradizer isto?

Penso que 
a reeleição não 

seria necessária, se o mandato fosse de 5 
anos. Mas como o mandato é de quatro anos, 
precisamos de mais um para mostrar ao que 
viemos. Durante os quatro anos de mandato, 
em dois deles temos eleições, quando há 
muitas restrições administrativas. Por 
isso seria necessário 5 anos. Sobre o 
segundo mandato, vamos continuar 
buscando mais e mais recursos para 
fazer sempre mais para a popula-
ção. Quero dizer a população, 
que o segundo mandato será 
ainda mais produtivo do que 
o primeiro. 

n Quais as prioridades 
do novo governo?

Saúde, educação 
e obras estruturan-
tes. Tivemos alguns 
percalços em vir-
tude da pandemia, 
mas vamos buscar 
recursos nas esferas 
federal e estadual e 
economizar os recursos 
municipais para fazer o que for necessário. 
Temos muitos projetos e ações programadas. 

n Qual o papel do vice no seu governo?
É uma pessoa essencial.  Sempre desem-

penha um ótimo trabalho e já mostrou sua 
capacidade. Com certeza é uma peça funda-
mental para que tenhamos sucesso em mais 
esta gestão. 

n E qual o critério para a escolha dos secretários?
O secretário que trabalha comigo sabe 

que tem que ter pique. O trabalho não para. 
Alguns secretários vão continuar e outros 

serão substituídos. Vamos definir todos 
os nomes até o início de abril, após 

100 dias da atual gestão.

n Como foi o impacto da pandemia 
na economia do município de 
Quatro Pontes. A arrecadação 

foi afetada? Haverá algum prejuízo 
no projeto administrativo?

Penso que Quatro Pontes 

não foi muito afetado, tendo em vista que o 
agronegócio não foi afetado.  O município 
tem sua econômica baseada na agricultura. 
Pode ter havido alguns problemas pontuais, 
mas nada grave. Todas nossas ações foram 
voltadas para que houvesse o mínimo de 
prejuízos possíveis.

n Qual a expectativa na relação com o Poder 
Legislativo?

Sempre tivemos diálogo e vamos continuar 
tendo. O poder legislativo é muito importante 
para o andamento das atividades no municí-
pio. Os nove vereadores estão preparados para 
desempenhar as suas funções.

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

Temos compromissos com vários deputa-
dos que sempre ajudaram o município. Não 
vamos se esquecer de ninguém, tanto na esfera 
estadual quanto federal.  

 Tiago Hansel, 
vice-prefeito 

João Laufer 
prefeito em sua 

2ª gestão no 
executivo 

Ü
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PREFEITO LAERTON WEBER AFIRMOU QUE A MÁQUINA AGRÍCOLA SERÁ MUITO BEM UTILIZADA 
PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PRINCIPALMENTE NAS DEMANDAS DOS PRODUTORES RURAIS

Ü

Emenda do deputado Vermelho 
garante recursos para compra 
de trator para Mercedes

Parlamento

 Na tarde de sábado (30), o 
prefeito de Mercedes Laerton 
Weber recebeu em seu gabinete 
o assessor do deputado federal 
Vermelho, Cassiano Ribas. No 
encontro, o mandatário municipal 
apresentou algumas demandas 

do município. Em contrapartida, 
Cassiano colocou o deputado à 
disposição do município, principal-
mente com as demandas ligadas 
ao Governo Federal.

Cassiano garantiu uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 

114.600,00 para a aquisição de um 
trator para o município de Mercedes. 

Laerton Weber afirmou que a 
máquina agrícola será muito bem 
utilizada pela administração muni-
cipal, principalmente nas demandas 
dos produtores rurais. 

 Na primeira sessão ordinária da 
Câmara de Vereadores de Marechal 
Cândido Rondon, na segunda0feira, 
dia 1º, o vereador Cristiano Metzner 
(o Suko), apresentou Projeto de Lei 
que objetiva tornar a prática da 
atividade física e do exercício físico 
como essenciais para a saúde da 
população de Marechal Rondon, 
em estabelecimentos prestadores 
de serviços destinados a essa finali-
dade, bem como espaços públicos.

Um dos exemplos citados pelo 
parlamentar, em seu discurso, foi 
que as academias, por exemplo, 
foram algumas das empresas que 
mais sofreram pela realização dos 
lockdown’s, porem estas por muitas 

Vereador Silvestre Rohden, de Quatro Pontes, sugeriu a implantação 
de sistema de monitoramento de segurança, com a instalação de 
câmeras nos pontos estratégicos do Município.

Vereador quatropontense Jean Marcos Caramore Steltter suge-
riu providências na Praça João Aloisio Konzen, no Bairro Tropical e 
melhorias na estrutura física da Escola Municipal Dona Leopoldina.

Edil de Quatro Pontes Cidinei Joner sugeriu a instalação de um par-
quinho infantil, com a colocação de grama e arborização no Lotea-
mento Seimetz, no espaço livre de uso público. Também solicitou o 
recapeamento asfáltico das pedras irregulares na Linha São José, 

através do Programa da Itaipu, ou em parceria com as esferas estadual e federal.

O vereador Pedrinho Aloisio Tonelli solicitou a construção de bar-
racão objetivando a instalação de pequenas e médias empresas em 
Quatro Pontes.

Vereador de Entre Rios do Oeste Enio Luis Foliatti, com o apoio dos 
demais vereadores, manifestou posição contrária ao novo modelo de 
pedágio proposto pelo Governo Federal para as estradas paranaenses, 
sobretudo a instalação de praças de pedágio entre os municípios 

de Mercedes e Guaíra, e de Guaíra a Terra Roxa. Também sugeriu a pintura de 
faixas laterais na Linha Felicidade e Linha Golondrina. 

Lisa Andreia Hanzen, vereadora de Entre Rios do Oeste, em con-
junto com os demais vereadores, sugeriu liberação de recursos para 
construção de 55 casas populares no Município de Entre Rios do 
Oeste. Também sugeriu, com o apoio de demais vereadores, a suge-
rindo execução de lombada na Estrada para a Linha Vista Alegre nas proximidades 
da Cerâmica Stein; na Linha Vista Alegra em frente a propriedade do Senhor Joner; 
bem como na Linha Felicidade nas proximidades da propriedade do Senhor Ademar 
Wentz. Em outro requerimento a parlamentar  sugere a aquisição de reservatórios 
de água para o Centro de Eventos, Linha Dois Irmãos e na Linha Felicidade.

Vereador entrerriense Robson Lerner sugeriu estudos visando o 
aumento do valor do auxílio estudantil da Associação dos Estudan-
tes de Entre Rios do Oeste (ASSERIOS). O requerimento também foi 
assinado por Lisa Hanzen.

Luiz Carlos Machado, parlamentar de Entre Rios do Oeste, solicitou 
estudos quanto à possibilidade de desconto de 50% sobre a taxa de 
verificação e funcionamento regular (alvará de licença) para o exercício 
de 2021 aos estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadores 
de serviço do município.                       

Iloir de Lima (Padeiro), vereador de Marechal Rondon sugeriu a 
colocação de solo-brita em aproximadamente 100 metros da Rua 
Tiradentes, inclusive nas proximidades da esquina com a Rua Bandei-
rantes, na sede distrital de Margarida. Também sugeriu a instalação 

de dois redutores velocidade na Rua Canário, nas proximidades do 335 e da 
esquina com a Rua Gralha Azul, no Bairro São Francisco, atendendo assim 
requerimento assinado por diversos moradores do local.

Moacir Luiz Froehlich, parlamentar rondonense, sugeriu providências 
visando conter a velocidade de veículos e motocicletas na rodovia 
municipal que liga a sede até a Linha Guarani, em especial na região 
de acesso ao CTG e empresas instaladas na margem da referida 
rodovia, buscando assim ampliar a segurança de todos que passam pelo local.

João Eduardo dos Santos (Juca), edil rondonense, sugeriu melhorias 
na sinalização e trafegabilidade de retorno localizado no canteiro central 
da Avenida Rio Grande do Sul. Sugeriu maior limpeza na praça Willy 
Barth, em especial quanto aos galhos acumulados no local. Sugeriu a 

construção de um acesso entre os Loteamentos Barcelona e Augusto II, bem como 
os reparos necessários nas intermediações de ambos com a rodovia PR-491.

Rafael Heirich, parlamentar de Marechal Rondon, sugeriu o alargamento 
da Rua Presidente Costa e Silva, na quadra que está instalada a UPA Dr. 
Edgar Netzel (Unidade de Pronto Atendimento), e ainda, o asfaltamento 
da Rua Amapá, entre a Av. Irio Jacob Welp e a Rua Presidente Costa e 
Silva, melhorando o acesso e reduzindo a dor daqueles que se encontram 
em situações de urgência e emergência. Sugeriu melhorias para drenagem das águas 
pluviais que se acumulam no passeio público localizado na Rua Santa Catarina, mais 
precisamente em frente ao número 933, na esquina com a Avenida Maripá. Sugeriu 
a instalação de ½ lombada na rodovia municipal que liga a sede do Município ao 
Distrito de Margarida, devendo referido equipamento ser instalado 100 metros antes 
da ponte sobre o Rio Arroio Fundo, apenas no sentido sede/distrito.

Suko apresenta projeto que reconhece a 
atividade física como essencial em Marechal  

vezes eram as empresas mais 
preparadas no que diz respeito a 
todos os cuidados com a esterili-
zação principalmente dos apare-
lhos usados nos exercícios físicos. 
“A atividade física regular é capaz 
de melhorar a circulação sanguínea, 
fortalecer o sistema imunológico, 
ajudar a emagrecer, diminuir o risco 
de doenças cardíacas e fortaleci-
mento dos ossos, por exemplo. Esses 
benefícios podem ser alcançados 
em cerca de um mês após o início 
da atividade física regular, como 
caminhadas, pular corda, correr, 
dançar ou praticar musculação”, 
destacou Suko.

O projeto foi baixado para as 

Comissões de Justiça e Redação, 
Comissão de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização e Comissão de Edu-
cação, Saúde, Bem-Estar Social e 
Ecologia da Câmara de Vereadores.

O prefeito de Nova Santa Rosa, 
Norberto Pinz, recebeu recente-
mente a visita de cortesia do Depu-
tado Estadual, Do Carmo. A visita 
ocorreu no paço municipal com a 
presença dos secretários municipais, 
servidores da prefeitura e vereado-
res. Durante a conversa, o prefeito 
e o deputado debateram diversos 
assuntos em prol do Município de 
Nova Santa Rosa, buscando parce-
rias e investimentos para a cidade.

É muito importante para o 
município a parceria e o apoio dos 
deputados estaduais e federais, pois 
proporcionam melhorias a favor da 
população com investimentos e 
desenvolvimento da cidade. 

Prefeito Norberto recebe deputado estadual Do Carmo
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Acinsar empossa 
nova diretoria no 
dia 09 de fevereiro
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 A Secretaria de cultura de 
Marechal Rondon informa que as 
aulas da Escola de Artes, junto ao 
parque de exposições, retornam 
no dia 1º de fevereiro.

As aulas de musicalização 
acontecem de forma presencial 
e individualizada.  Para os demais 
cursos as aulas acontecerão de 
forma online.

REMATRÍCULAS
De 1º a 5 de fevereiro estão 

sendo ofertadas as rematrículas 
para os alunos frequentadores dos 
cursos no de 2020, das diferentes 
áreas culturais. As mesmas devem 
ser realizadas de forma presencial 
na Casa Cultural, entre os horários 
das 8h às 11h e das 13h às 16h.

MATRÍCULAS
Já as matriculas para alunos 

novos ocorrerão de forma pre-
sencial entre os dias 08 e 26 de 
fevereiro, enquanto tiver vagas. 

Para a matricula será necessário 
preencher ficha de matricula, bem 
como assinatura do responsável legal, 
cópia dos documentos do aluno(RG) 
e responsáveis legais e copia de um 
comprovante de endereço.

CURSOS
Estão sendo ofertados cursos de 

violão clássico e popular, teclado, 
acordeom, guitarra\contrabaixo, 
bateria, flauta, sax, trompete, teatro, 
balé, folclore, coral e circo.

 A Associação Comercial e 
Empresarial de Nova Santa Rosa 
(Acinsar), programou para terça-feira, 
dia 09, às 19h, na sede da entidade, 
evento de posse da nova diretoria 
gestão 2021/2022. Na oportunidade 
também acontece à prestação de 
contas do biênio 2019/2020.

O evento já era para ter aconte-
cido no ano passado, mas em virtude 
de restrições sanitárias importas 
pelo Governo do Estado, devido a 
pandemia, teve que ser transferido.

Durante o encontro serão toma-
dos todos os cuidados preventivos 
com relação à pandemia. Gilberto 
Klais, o Giba, será reconduzido à 
presidência para mais um biênio. Gilberto Klais, o Giba, será reconduzido a presidência

DIRETORIA 2021/2022
Presidente: Gilberto Klais;
Vice-presidente Comercial: Kássio Alberto Rusch;
Vice-presidente Industrial: Orlando Schulz Junior;
Vice-presidente Agropecuária: Marta Edicleia Kunzler Grings;
Secretária: Deyse Cristine Kuhn Schaedler Wagner;
Tesoureiro: Omir Jairo Hettwer;
Diretoras de eventos e treinamentos: Aline Mikelli Buss e 
Claudinéia Volkweis Spies;
Diretor do SPC: Cleisson Franklin Winck;
Assuntos Jurídicos: Caroline Grings München;
Vogais: Andreia Niedermeyer Loeblain, Lucas Jean Rode Fiedler 
e Jefferson Rafael Benke;
Conselho Fiscal: Diogo Rafael Brunetto, Edi Verner e Vanderlei 
André Hertz. 

 Com cinco selos recebidos 
desde 2013, o Sicoob Mare-
chal Recebeu a 6ª certificação 
nesta semana: o Selo Amigo 
da Comunidade. Em busca de 
disseminar o 7º princípio coo-
perativista: “O Interesse pela 
Comunidade”, o Sicoob Unicoob 
Central PR fundou o Instituto 
Sicoob, organização sem fins 
lucrativos que alavanca proje-
tos de responsabilidade social, 
ambiental, cultural, educacional 
e esportivos, de iniciativa das 
cooperativas Sicoob do Estado.

As cooperativas recebem metas 
e indicação de programas a serem 

implantados. Durante o ano a efe-
tividade dos projetos é avaliada e 
as equipes que se destacam são 
premiadas com o Selo “Cooperativa 
Amiga da Comunidade”.

A cooperativa desempenha 
programas e projetos dentro 
de três eixos: Cooperativismo e 
Empreendedorismo, Cidadania 
Financeira e Desenvolvimento 
Sustentável. A maioria dos pro-
jetos é aplicada por todas as 
cooperativas Sicoob do Paraná. 
Dessa forma, a troca de expe-
riências entre os voluntários 
permite a melhora continua e 
fortalecimento dos projetos. 

 O Sicredi obteve destaque no 
ranking anual de projeções econô-
micas divulgado pelo Banco Central 
(BC) recentemente. Participam da 
lista mais de cem organizações, 
incluindo as maiores instituições 
financeiras e consultorias de eco-
nomia do país. Pelo segundo ano 
consecutivo, o Sicredi é a instituição 
que teve a maior presença nas listas 
das cinco instituições que mais se 
aproximaram do acerto dos indi-
cadores, sendo a única a aparecer 
em cinco categorias do ranking.

O Sicredi aparece em quarto 
lugar na categoria Curto Prazo 
Anual para os indicadores Taxa de 
Câmbio (nota 9,6), IPCA (nota 9,2) 
e IGP-M (nota 8,9). Na Taxa Selic, 
o Sicredi ocupa a quinta posição 
nas categorias Curto Prazo Anual 
(nota 9,5) e Médio Prazo Anual 
(nota 8,9).

“Ao longo de 2020, figuramos 
em todas as divulgações mensais 
do ranking do Top 5, o resultado 
obtido no ranking anual reflete essa 
constância e precisão. Repetimos 
esse feito nos últimos quatro anos, 

o que nos deixa orgulhosos e mos-
tra que a nossa equipe possui alta 
capacidade preditiva, mesmo em 
períodos muito conturbados. O 
reconhecimento de projeções de 
alta qualidade por parte do Banco 
Central traz mais segurança para 
os nossos associados nas decisões 
sobre suas aplicações financeiras e 
em seu próprio negócio, permitido 
um desenvolvimento mais sadio, que 
sempre é o nosso maior objetivo”, 
afirma Pedro Ramos, economista-
-chefe do Sicredi. 

As classificações anuais do BC 
são feitas a partir dos rankings 
mensais de curto e médio prazos 
divulgados ao longo do último ano. 
Atribui-se, a cada mês, notas que 
variam de zero (para o maior desvio 
em relação ao resultado mensal 
efetivo) a dez (para o menor desvio 
em relação ao resultado mensal 
efetivo) para, então, ser calculada a 
média final das notas mensais. As 
medianas das variáveis projetadas 
pelas cinco instituições que mais 
acertam (as Top 5) são divulgadas 
no Focus - Relatório de Mercado 

elaborado pelo órgão.
No ranking de 2019, o Sicredi 

foi classificado em cinco categorias 
e também foi a instituição finan-
ceira que mais marcou presença na 
lista.  O ranking completo divulgado 
nesta sexta-feira pelo Banco Central 
pode ser acessado no site https://
www.bcb.gov.br/controleinflacao/
focustop5ranking. 

Aulas da Escola de Artes de Marechal foram reiniciadas

 Sicredi é a instituição financeira com maior presença no 
ranking anual de projeção econômica do Banco CentralSicoob Marechal recebe 

o selo Cooperativa 
Amiga da Comunidade

Diretor Superintendente do Sicocob Marechal, Edison Luiz Dechechi 
( à esq.), Presidente do Conselho de Administração, Gainor Sabka e o 

Diretor Administrativo/Financeiro Hugo Alex Azevedo Ferraz

MKT SICOOB MARECHAL 

 Ü
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Educandários se 
preparam para 
o retorno das 

O Governo do Paraná autorizou a volta às aulas 
presenciais no estado. Após um ano totalmente atípico 
(2020) para a educação, devido a pandemia, com ensino 
online e atividades remotas, o 2021 promete ser diferente. 
Decreto publicado em 20 de janeiro dispõe que: “Fica autori-
zada a retomada das aulas presenciais em escolas estaduais 
públicas e privadas, inclusive nas entidades conveniadas com 
o Estado do Paraná, e em Universidades públicas e mediante 
o cumprimento do contido na Resolução 632/2020 SESA”. 
Segundo o que diz essa resolução da Secretaria de Saúde, 
o retorno fica permitido, mas diversas normas devem ser 

seguidas, como o afastamento entre pessoas, higienização 
das mãos, limpeza e desinfecção do ambientes, entre outros.  
A fim de se adaptar a estas normas, escolas públicas e 
privadas preparam os ambientes e cronogramas de rece-
bimento dos alunos.

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste procurou 
as Secretarias de Educação dos municípios da região e 
também colégios particulares que falaram como está a 
previsão de volta às aulas. A grande maioria buscará o 
formato híbrido, ou seja, com aulas tanto presenciais, 
como remotas, a escolha dos pais e alunos.

 Rui Barbosa 
O coordenador geral do Colégio Luterano 

Rui Barbosa, professor Luis Ricardo Ebuchi, 
lembrou que o ano que se passou foi de 
reestruturações, adaptações e aprendizados. 
“Podemos afirmar que o Colégio Luterano Rui 
Barbosa está preparado para a volta especial 
às aulas. Nossa expectativa é iniciarmos o 
ano letivo de forma presencial, podendo 
acolher todos os nossos alunos diariamente, 
graças a nossa excelente infraestrutura, que 
conta com salas espaçosas e bem arejadas. 

Desta maneira, atenderemos nossos alunos de forma segura, 
seguindo todos os protocolos e resoluções vigentes para a 
contenção da COVID, e assim proporcionando a atmosfera 
adequada para o processo de ensino e aprendizagem dos 
nossos alunos. Sabemos também que a demanda de alunos 
que poderão se encontrar impossibilitados de frequentar as 
aulas de forma presencial será grande, portanto, também 
vamos transmitir aulas remotamente em tempo real, como 
também aulas e atividades gravadas e produzidas por nossos 
professores para os alunos que eventualmente necessitarem 
permanecer em isolamento”, informou o coordenador.

Ele destacou ainda que os desafios para o ano letivo de 
2021 serão muitos, desde pedagógicos, sociais, emocionais, 
entre tantos outros e o papel da escola vem de encontro a 
enfrentar e a solucionar tais desafios. “Acreditamos no papel 
da escola na formação integral dos nossos alunos, formando 
seres humanos completos, visando não só o desenvolvi-
mento acadêmico dos nossos estudantes, mas a formação 
integral”, destacou.

As ulas terão início no dia 08 de fevereiro, de forma 
presencial e seguindo todos os cuidados e procedimentos de 
segurança e proteção à saúde. “Esperamos nossa comunidade 
escolar de braços abertos, para iniciamos 2021 com ânimos 
redobrados e força total”. 

ESCOLAS PÚBLICAS 
E PARTICULARES 
PROMOVEM 
ADAPTAÇÕES PARA 
ATENDER OS ALUNOS 
E GARANTIR A 
SEGURANÇA DE TODOS

AULAS PRESENCIAIS

 Entre Rios do Oeste  
A Secretaria de Educação e Cultura de 

Entre Rios do Oeste está programando o 
início do ano letivo na rede municipal de 
ensino, para o dia 10 fevereiro.

Segundo o secretário Ilvo Herrmann, 
o município vai começar o ano letivo com 
aulas remotas, até o final do mês de feve-
reiro. Ele destaca que alguns protocolos 
ainda precisam ser cumpridos, como lici-
tações para a merenda escolar, transporte 
escolar e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), para 
o início das aulas presenciais. 

A ideia é seguir um modelo de retomada híbrido e 
escalonado, a partir do mês de março. O município aguarda 
também orientações do Estado, através do Núcleo Regional 
de Educação, sobre o retorno das aulas presenciais.

Pato Bragado 
O ano letivo nos educandários de 
Pato Bragado começa no dia 08 de 
fevereiro e a proposta da Secretaria 
de Educação e Cultura é de imple-
mentação de um retorno gradual 
em que estão previstas atividades 
presenciais na rede municipal. 

A ideia, segundo o secretário de 
Educação e Cultura, Júnior Ivan Bou-
rscheid é, paulatinamente, trazer os 
estudantes de volta às instituições de 

ensino, após comprovação da sua viabilidade, de acordo 
com a experiência prévia, oferecendo o máximo de segu-
rança aos profissionais e estudantes, além de primar e 
zelar pelo processo de ensino-aprendizagem. 

Para tanto, no primeiro trimestre, a proposta de 1º ao 5º 
ano, conforme Bourscheid é de trabalhar com apostilamento 
de 08 a 19 de fevereiro e a partir de 22 de fevereiro, iniciar os 
atendimentos presenciais reduzidos, além de apostilamento. 
O atendimento será voltado a grupos de cinco crianças com a 
devida autorização dos pais, a fim de que cada uma seja atendida 
uma vez por semana, sendo que aos professores caberão três 
dias de atendimentos e dois dias de trabalho com apostilamento. 
Além disso a intenção é de que as avaliações sejam presenciais.

Já a educação infantil dará sequência ao trabalho com 
apostilamento, sendo que estudantes de quatro e cinco anos 
os pais deverão retornar as apostilas para contagem da fre-
quência e avaliação do desenvolvimento. Aos alunos de até 
três anos a devolução segue facultativa. 

Quanto à Educação de Jovens e Adultos (EJA) serão reto-
madas as aulas presenciais, seguindo os protocolos sanitários. 

Bourscheid adiantou que a intenção para o segundo tri-
mestre é de que seja híbrido, ou seja, com aulas presenciais, 
intercalando com metade de cada turma e presencial no 
terceiro trimestre.

Nova Santa Rosa
A Secretária de Educação e Cultura 

da Prefeitura de Nova Santa Rosa, 
Nilza Gerling, informou que serão 

retomadas as aulas presenciais na rede 
municipal de ensino. A volta às aulas 
está prevista para o dia 10 de fevereiro 
de 2021.

É importante enfatizar que com 
o retorno das aulas presenciais na 
rede municipal de ensino, as crianças 
e estudantes terão uma nova rotina, 

seguindo os cuidados necessários em razão da pandemia.
A confirmação da presença dos alunos nas escolas 

será feita pelos pais e responsáveis legais que assinarão 
um termo de compromisso autorizando a ida do estudante 
a escola. Os pais ou responsáveis terão a liberdade de 
aderir ou não ao modelo presencial, não tendo prejuízo 
à criança.

As diretoras das escolas municipais e dos centros 
municipais de educação infantil entrarão em contato 
com as famílias para que compareçam nos respectivos 
estabelecimentos de ensino para tomarem conhecimento 
do processo de volta às aulas. Bem como da maneira 
que ocorrerá este retorno. Além das informações os pais 
receberão o termo de compromisso e responsabilidade 
que deverá ser assinado antes da criança vir para a escola.

Todos os alunos deverão estar com o termo assinado 
seja para frequentar as aulas de forma presencial ou 
para manter o ensino por meio de atividades remotas, 
conforme a opção dos pais.

Os centros municipais de educação infantil retoma-
rão as atividades com os alunos já matriculados, sendo 
atendidos somente 50% de cada turma por período, 
conforme a escolha dos pais no ato da matrícula.

Aos que aguardam ser chamados para matrículas 
novas, a Secretaria de Educação pede paciência, pois 
os mesmos serão chamados assim que possível e após 
uma avaliação de como vai se dar o período de retorno 
presencial das aulas.

Mercedes 
Em Mercedes o calendário letivo inicia 
dia 08. Conforme a Secretária de 
Educação, Juciane Brum, o retorno das 
aulas será gradual, conforme estipulado 
pelos educandários do município. No 
início deverá ser híbrido. Os Cen-
tros Municipais de Educação Infantil, 
num primeiro momento, não devem 
retornar. 

Marechal Rondon
Após reunião com diretores de escolas 
e CMEIs definiu-se sobre o retorno das 
aulas no dia 08, de forma remota. As 
escolas seguirão um cronograma de 
entrega de material. No dia 18 iniciam-
-se as aulas de forma presencial, mas 
com escalonamento. No período de ati-
vidades remotas, conforme a Secretária 
Andréia Bach, as escolas irão organizar 
os alunos que virão em cada período e 
ajustar os termos a serem preenchidos 

pelos pais. Ela destaca que se pode optar em deixar 
os filhos assistirem as aulas remotas ou mandar para 
a escola. “Ninguém será obrigado a vir para a escola. 
Haverá também atendimento remoto. Para isso será 
necessário o preenchimento de um termo”, informou. 

As crianças com comorbidades também terão atendi-
mento remoto ou deverá ser apresentado atestado médico 
informando que a criança pode participar das aulas na escola. 

O transporte escolar também terá escalonamento. Num 
primeiro momento as crianças abaixo de 5 anos, somente 
terão aulas remotas, não presenciais.

Quatro Pontes 
A secretária de Educação, Cultura e 
Esportes, Araceli Basso Tauchert, des-
tacou que inicialmente o CMEI Cantinho 
Feliz terá o retorno das aulas para os alunos 
do Maternal I e II. Eles permanecerão por 
quatro horas na escola, ou seja, não haverá 
integral. Os pais deverão assinar um termo 
de compromisso. Os alunos que não forem 
para o CMEI, poderão ter aulas remotas. 
Com relação aos alunos menores, ainda 
não há previsão de retorno.

Sobre a Escola Municipal Dona Leopoldina, a Comissão Volta 
às Aulas e Comitê do COVID, decidiram pelo retorno de forma 
presencial, híbrida. Uma semana o aluno vai até a escola e na 
outra semana as atividades serão em casa. As turmas serão 
divididas. No dia 10 de fev4ereiro retornam 50% dos alunos 
e na outra semana retornam os outros 50%. Os pais serão 
informados quando seus filhos devem voltar, através de grupo 
de WhatsApp. Os pais também podem optar por atividades 
remotas dos filhos, durante este primeiro bimestre. Os alunos 
também precisam assinar termos e autorizações. 

Martim Luther 
O Colégio Evangélico Martin Luther, 
conforme o diretor Ildemar Kanitz, 
optou pelo modelo presencial adaptado. 
O retorno será no dia 08 de fevereiro. 
Segundo ele, o colégio está preparado 
para receber todos os alunos. As turmas 
maiores foram divididas para que haja 
grupos menores nas salas. 

Todas as aulas serão presenciais, porém, 
também serão transmitidas para quem optar 
em ficar em casa. “Algumas famílias não 

querem enviar seus filhos, por questão de cuidados com a 
saúde, e nós respeitamos estas opiniões. Estes alunos vão 
participar das aulas em casa. Mas as aulas presenciais irão 
acontecer”, informou Ildemar.

O colégio alugou algumas salas de aula da Comunidade 
Martin Luther para haver espaço suficiente. “Também vamos 
ter horários diferentes para as turmas, para que não haja 
aglomerações na entrada, saída e intervalos, entre outros 
cuidados. Estamos empenhados para fazer o melhor e garantir 
a saúde e integridade dos alunos. A expectativa de retorno 
é excelente”, ressaltou.



culinária
IN

GR
ED

IE
N

TE
S:

 

MODO DE PREPARO: 

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

HORÓSCOPO

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Foco naquelas coisas que vem do seu coração, 
ariano. Olhe com carinho para os projetos 
mais importantes e escolha as melhores 
companhias. Lembre-se que não é hora de 
tentar dar conta de tudo sozinho. Conversar 
com bons amigos pode ser uma boa dica 
para resolver os problemas.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um momento super bacana para dar novos 
passos, virginiano, especialmente nas coisas de 
trabalho. Foco nos seus melhores projetos que 
eles têm tudo para acontecer, especialmente pelo 
seu mérito e esforço. Mas talvez você também 
tenha vontade de ficar sozinho e cuidar das 
questões internas. Faça isso.
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Reserve. Em uma panela
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creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um ótimo momento para cuidar das coisas da 
rotina, da saúde e do trabalho, pisciano. É uma 
oportunidade de redirecionar vida e carreira, 
inclusive, se você quiser fazer isso. Oportunidades 
podem surgir de onde você menos imagina, 
fique atento. E crie oportunidades também. A 
sorte está com você.
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Uma semana intensa pra você, taurino. A Lua 
Cheia toca questões pessoais e emocionais, 
enquanto Vênus, seu planeta regente, 
intensifica suas questões mais profundas. É 
hora de repensar comportamentos, posturas, 
ideias e posicionamento frente a vida. Questões 
familiares em pauta.
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Comunicação em super alta, geminiano. Que 
semana boa para compartilhar conhecimento, 
aprender, ensinar, divulgar, conversar. Aproveite 
para contar sobre suas ideias e divulgar seus 
melhores projetos. Dias importantes também 
na definição dos projetos futuros. Pode sonhar 
alto, tem coisa boa acontecendo.
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Um momento intenso pra você, leonino. 
Acontecimentos importantes, projeção e 
visibilidade. O céu desses dias coloca você em 
contato com seus melhores projetos, relações e 
acontecimentos. Valorize seu jeito de ser, mas 
conte também com as ideias e ajuda dos outros. 
É um ótimo momento para parcerias.
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coloque o leite condensado, o
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Uma semana de transbordamento e intensidade, 
canceriano. Preste atenção às suas emoções e 
não descuide daquilo que já tem. Suas conquistas 
precisam ser valorizadas e cuidadas. Os dias 
podem trazer imprevistos e desafios. Não perca 
o otimismo e aprenda a ser mais flexível e 
criativo para lidar com tudo.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IEN

TE
S:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
do. Misture a maizena no restan-
te do leite e acrescente ao creme.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Amizades em pauta, libriano. Cuide delas, esteja 
com as pessoas queridas, compartilhe. Tem coisa 
boa para acontecer em sua vida, apesar dos 
desafios que também se apresentam. Talvez 
seja hora de se posicionar, especialmente nos 
assuntos de família. Não deixe de repensar 
seus hábitos.

culináriaculinária

Palavras Cruzadas

HORÓSCOPO

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

 Dúvidas de Direito

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

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

Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
IE

NT
ES

:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um momento importante para o trabalho, 
escorpiano. Assuntos ligados a carreira estão 
em destaque. Você pode, inclusive, ter mais 
destaque em seu ambiente profissional e 
pode aproveitar para mostrar o seu melhor. 
Dias favoráveis para divulgação de ideias 
e projetos.
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MODO DE PREPARO:
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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.
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Pense no que quer para o seu futuro, sagitariano, 
e não perca seu otimismo. Aproveite para inspirar 
pessoas, já que o céu da semana está ótimo 
para você falar, comunicar e conversar. Um ótimo 
momento para pensar em cursos e estudos. Mas 
não descuide das coisas práticas, especialmente 
do dinheiro.
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
creme de leite e metade do leite.
Mexa sem parar em fogo bran-
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Aproveite esses dias para observar atentamente 
como está se sentindo com relação a cada aspecto 
de sua vida, capricorniano. É um momento 
especial para mudar hábitos e comportamentos, 
coisas da rotina e desapegar. Também está 
valendo ser mais vaidoso e cuidar mais do 
seu visual.
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 2 colheres (sopa) de maizena
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    (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
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morangos. Leve para gelar por
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Acredite, vem coisa boa por aí, aquariano. O 
céu do momento é favorável para você. Mas 
também depende do seu esforço e, especialmente 
nesses dias, das companhias e parcerias que 
você escolhe. Pense bem em quem você quer 
que faça parte e siga em frente. O universo 
está conspirando a favor.

Humor
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Cantor do
sucesso 

"Kiss from
a Rose"

Tipo de
bolsa com

apenas
uma alça

Corcovear;
saltar

(o animal)

A maçã
do rosto
(Anat.)

Formação
para se
dançar
zouk

Poema
cantado

na Grécia
Antiga

Abertura
na terra

para
plantação

É confun-
dido com
"em vez"
(Gram.)

Problema 
em pessoas

de pele
oleosa

Planta usa-
da contra
doenças
urinárias

"Ora (?)!", 
expressão
portuguesa

(?) Mans,
circuito 

automobi-
lístico

O amoroso
é selado
no casa-
mento

Parte
traseira de
animais

Operação
de transfe-

rência
bancária

Errar, em
inglês

"Abelha",
em "api-
cultura"

Lady (?):
a mãe do
Príncipe
William

Ciência
aplicada

na criação
de aviões

Qualidade
exigida

pelo per-
feccionista

Pasta amarela usada
em sanduíches
Parte da mão

lida pela cigana

(?) Carta: a Constitui-
ção de um país

(?) de praça: como
se designava o táxi

Aeronáuti-
ca (abrev.)
Profunda;
interior

Dureza
(fig.)

Repro-
duzir

Reunir
(povos)

O (?): o lí-
der (bras.)

O (?) das
folhas: o
outono

Cidade-
sede da

Seleção do
Uruguai na
Copa de 

2014 (MG)

Estado da
Praia de
Mucuripe

(sigla)

Atração líquida que
"jorra" na mesa de

doces de
um bufêProprie-

dade de
veraneio

situada no
interior

Divisões
de queijos
Derivado
(abrev.)

Contusão
Programa
de plani-
lhas (PC)

Aurora
Ave do
cerrado

brasileiro

Substitui
o "tu"

Pedaço de
madeira

Texto de
agradeci-
mento do
autor, no
início do

livro

Fosso
longo para

escoa-
mento de

águas

2/le. 3/err. 4/alva — pois — seal. 5/excel. 6/primor. 12/aerodinâmica.

Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte 
a cebola e a linguiça, e refogue por 5 minutos, ou até a cebola murchar. Acrescente 
os grãos e o caldo de feijão, o Tempero SAZÓN® e o sal, e espere ferver. Adicione a 
farinha, de uma só vez, mexendo vigorosamente por 3 minutos, ou até encorpar. Retire 
do fogo, acrescente a salsa e sirva em seguida. Caso utilize sobras de feijão e não tenha 
muito caldo, complete-o com água mineral.

l 2 colheres (sopa) de óleo
l 1 cebola pequena picada
l 1/2 gomo de linguiça calabresa defumada cortada em cubinhos (70 g)
l 2 xícaras (chá) de grãos de feijão cozidos (310 g)
l 2 xícaras (chá) de caldo do feijão cozido (400 ml)
l 2 sachês de Tempero SAZÓN® Marrom
l 1/2 colher (chá) de sal
l 1/2 xícara (chá) de farinha de mandioca
l 2 colheres (sopa) de salsa picada (opcional)

Difícil
- Joana, você sabia que as caixas pretas dos aviões são, na verdade, laranjas? 

- O quê? Não são caixas?

Puxa-saco 
O puxa-saco diz ao patrão: 

- O senhor sabia que só adoro duas pessoas no mundo?... 
- Claro, com certeza sua esposa e seu filho... responde o patrão. 

- Errou. A primeira pessoa é o senhor! 
- Obrigado! E quem é a segunda? 

- Quem o senhor indicar!!!!

Um filho 
O cara pergunta pro patrão: 

- Chefe, pode me dispensar hoje à tarde? É que minha mulher vai ter um filho... 
- Se é por causa disso, tá dispensado. 

No dia seguinte, o patrão chega pro empregado e pergunta: 
- E aí, correu tudo bem? É menino ou menina? 

- Correu tudo muito bem. Agora, pra saber se é menino ou menina, temos 
que esperar nove meses. 



AS SOBRAS QUE ESTÃO SENDO DISTRIBUÍDAS AOS COOPERADOS SÃO 70% MAIORÜ

Copagril tem 43% de aumento 
no faturamento e ultrapassa 
R$ 2,5 bilhões em 2020

Municípios 11Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

4 de fevereiro de 2021

 A Cooperativa Agroindustrial 
Copagril completou 50 anos de 
fundação em 2020 e essa marca 
histórica também é acompanhada 
de outros destaques, um fatura-
mento com incremento de 43% em 
relação ao ano anterior. Mesmo em 
um período marcado pela pande-
mia, os negócios da Copagril foram 
adiante e por meio dos esforços dos 
cooperados e empregados, apoio 
dos clientes e parceiros, resultaram em 
valores recordes para a cooperativa 
e que representam 86% a mais do 
resultado em relação ao ano anterior e 
as sobras que estão sendo distribuídas 
aos cooperados desde o dia 1º de 
fevereiro são 70% maior.

Os resultados foram apre-
sentados durante a Assembleia 
Geral Ordinária (AGO), realizada 
na modalidade semipresencial. 
O diretor-presidente da Copagril, 
Ricardo Sílvio Chapla, conduziu os 
trabalhos e durante a apresentação 
destacou que o ano trouxe desa-
fios, mas que foram encarrados 
por todos com muita responsa-
bilidade. “Houve o entendimento 
e a confiança das pessoas envol-
vidas e assim foi possível conti-
nuar produzindo, industrializando 
e comercializando. Evidentemente, 

o reflexo desta determinação está 
nos resultados de toda cooperativa”, 
reforça Chapla.

O destaque na composição do 
faturamento está na recepção de 
grãos como, por exemplo, a recep-
ção da soja de 82% maior em relação 
ao ano de 2019 e o trigo, que repre-
senta 128% a mais em 2020. Assim 
como, todos os negócios também 
apresentaram bom desempenho. 
“Superamos os R$ 2,5 bilhões em 
faturamento, uma marca histórica 
para a Copagril e que representa 
um bom aumento no comparativo 
com o ano anterior. Em relação 
às sobras, na próxima semana os 
associados já podem ir até sua 
Unidade Copagril de negócios e 
retirar os valores correspondentes”, 
destaca o diretor-presidente.

O relatório de 2020 foi aprovado 

na AGO, onde também foram apre-
sentadas e validadas as projeções 
e objetivos para 2021, entre eles 
ampliação e modernização de uni-
dades de recebimento de cereais 
(soja e milho), fomentar a produção 
pecuária (aves, suínos, peixes e leite), 
estudos de viabilidade de novos 
negócios e o início da operação 
da unidade de esmagamento de 
soja, em Marechal Cândido Rondon.

“Em 2021 temos investimen-
tos planejados com o objetivo de 
potencializar nossas atividades. E 
de mesmo modo, com várias opor-
tunidades para os associados da 
Copagril ampliarem e diversificarem 
seus negócios, pois temos a neces-
sidade de aumentar a capacidade 
produtiva e todos serão fundamen-
tais neste processo”, completa do 
diretor-presidente Ricardo Chapla.

Itens que serão leiloados: 
 
ITEM OBJETO R$ 

Mínimo 

1 01 (um) caminhão VW 14.150 Volkswagen, ano/modelo: 
1993/1993 15.000,00 

2 01 (uma) ambulância Doblo Cargo Fiat, ano de 
fabricação/modelo: 2004/2005 9.000,00 

3 01 (um) caminhão basculante 13180 Euro3 Worker 
Volkswagen, ano/modelo: 2007/2007 40.000,00 

4 01 (uma) retroescavadeira outras marcas de maq.; 
ano/modelo: 2006/2006 30.000,00 

5 01 (um) veículo Palio Fiat Fire Economy; ano/modelo 2011 7.000,00 

6 01 (um) caminhão M. Benz/ c. aberto 608 D, ano/modelo: 
1981/1981 3.000,00 

7 01 (um) caminhão M. Benz /L 1513, ano/modelo: 
1985/1985 14.000,00 

8 01 (uma) Pá carregadeira FR 12B CV, ano/modelo: 
1996/1996 30.000,00 

  
 

 O município de Mercedes, por 
meio da Secretaria de Planejamento, 
Administração e Finanças, publicou 
edital do leilão para venda, pelo 
maior lance ofertado, de automó-
veis, ambulância, pá carregadeira, 
retroescavadeira e caminhões, con-
siderados inservíveis ao Município. 
O leilão irá acontecer no dia 18 de 
fevereiro de 2021, quinta-feira, às 
9h, na Casa da Cultura de Mercedes 
– localizada a Rua Dr. Osvaldo Cruz, 
677, ao lado do Paço Municipal.

Podem participar do leilão pes-
soas físicas, inscritas no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF), com 
exceção dos servidores públicos 

municipais, e pessoas jurídicas 
inscritas no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica (CNPJ).

Os bens podem ser examinados 
em horário de expediente das 08h 
às 12h e das 13h30 às 17h30, nas 
dependências do Paço Municipal 
(Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555, Cen-
tro), mediante prévio agendamento 
a ser realizado com a Secretaria 
de Planejamento, Administração 
e Finanças ou pelo telefone (45) 
3256-8028.

Os veículos que estão sendo 
leiloados são aqueles remanes-
centes do leilão realizado no final 
do ano de 2020.  

 A Secretaria de Educação e 
Cultura da Prefeitura de Nova 
Santa Rosa, recebeu recente-
mente um novo ônibus escolar. 
O veículo zero quilômetro será 
utilizado para o transporte de 
alunos da rede municipal de 
ensino. O objetivo é garantir a 
segurança e a qualidade durante 
o deslocamento dos estudantes. 
O veículo tem capacidade para 
44 passageiros e dispositivos de 
acessibilidade, a fim de atender 

os estudantes com deficiência ou 
com mobilidade reduzida.

A conquista do veículo foi possí-
vel graças a emenda e indicação do 
senador Álvaro Dias para a Secretaria 
de Educação e Cultura da Prefeitura 
de Nova Santa Rosa. O ônibus somou 
R$ 243.181,82 em investimentos.

Em Nova Santa Rosa o veí-
culo foi recebido pelo prefeito, 
Norberto Pinz, e pela equipe de 
trabalho composta por secretários 
e servidores municipais.  

Nova Santa Rosa recebe ônibus 
escolar com acessibilidade

Mercedes fará leilão de 
veículos e máquinas inservíveis

ITENS QUE SERÃO LEILOADOS: O dia 29 de janeiro foi especial 
para 31 famílias de Quatro Pontes. O 
sorriso escondido atrás da máscara 
transpareceu nos olhos por ocasião 
da assinatura do contrato para edifi-
cação de unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 
O ato ocorreu na Casa da Cultura. 

O prefeito em exercício, Tiago 
Hansel, comentou que foi concluída 
mais uma etapa do sonho da casa 
própria das 31 famílias selecionadas 
pela Companhia de Habitação do 
Paraná (Cohapar) em parceria com 
a CEF. “Aproveitamos, também, para 
lançar o início das obras, previsto 
para os próximos dias, assim que 
o clima colaborar. Estamos muito 

felizes e desejamos sucesso e felici-
dade a cada uma das famílias. Nós, 
enquanto Poder Público, trabalhamos 
muito para concretizar esse projeto, 
tanto que foram inúmeras etapas. 
Em breve, abriremos inscrições para 
outras 31 famílias. Não há data defi-
nida, mas será divulgado. Além disso, 
mais uma área será adquirida pela 
prefeitura para que se possa realizar 
a construção de outras unidades de 
habitação”, afirma. 

EDIFICAÇÃO
A edificação das casas será 

realizada pelo Grupo H3 Empre-
endimentos Imobiliários. As obras 
consistem na construção de um 

loteamento de duas quadras, com 
o total de 62 lotes urbanos, nos 
quais serão edificadas as unidades 
habitacionais com área de quase 50 
metros quadrados, divididas em dois 
quartos, cozinha, sala, banheiro e 
área de serviço externa, além da área 
institucional, que ficará na divisão 
entre os lotes e o cemitério, para 
implantação de árvores.

Para a implantação do conjunto 
habitacional social, chamado Residen-
cial Bem Viver, que estará situado em 
frente aos Bairros Itatiaia e Alvorada, 
a prefeitura fez a compra de chácara, 
com área total de 20.880 mil metros 
quadrados, mediante investimento 
de R$ 750 mil em recursos próprios.

31 famílias assinam contrato e vão realizar 
sonho da casa própria em Quatro Pontes

 VANDERLEIA KOCHEPKA
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 Gustavo Fernando Welter e Kelin Daiane Gottardo. O tim tim da semana vai para ela que completa 
mais um ano de vida neste domingo (07)

Toda a simpatia e carisma do Fabiano Cassimiro, de Nova Santa Rosa, 
que neste sábado (06) completa mais um ano de vida. Felicidades! Momento em família de Thiago Lemos e Caro Becker com as filhas. Caro completa mais um ano de vida hoje (04)

A Regina Schrader Gerhardt de Pato Bragado completa hoje (04) mais 
um ano de vida. Parabéns!

O advogado João 
Gustavo Bersch 
completa mais 

um ano de vida 
neste dia 07

l QUINTA (04)
Sabrina Eing Dos Santos, 
Rene Rieger, Ledir Veit, Itamar 
Inacio, Ivaldete Fernandes, 
Nida Claudino, Caro Becker, Iria 
Fiorini, Regina Schrader Gerhardt, 
Fernando Wastowski

l SEXTA (05)
Jheniifer Silva, Clarinda Hack, 
Karina Sepulchro, Osnilda Lima 
Teixeira, Roseleni Kappes, 
Leandro Jair Bald, Lucas 
Kochepka, Kelly Fonseca, 
Osnilda Lima, Ireni de Quadra, 
Adelar Weimer

l SÁBADO (06) 
Diogo Francener, Marcos 

Koralewski, Iricema Vorpagel, 
Elen Celzlein, Daiane Lucian, 
Fabiano Cassimiro, Sidnei Diesel, 
Victoria Cardoso, Giovani Oliveira, 
Nelci Richter, Marlei Urban

l DOMINGO (07) 
Bruna Letícia, Francieli Blatt, Laide 
Weber, Ingrid Schulz, Andréia 
Wilhelms, João Gustavo Bersch, 
Gladis Terre, Eder Schmidt, 
Marcelo Schibichewski, Kelin 
Daiane Gottardo

l SEGUNDA (08)
Fran Strenske, Alice Santos, 
Vanessa Aline Zorzanello, Adelino 
Tiz, Fátima De Oliveira Barcé, 
Patricia Oliveira, Sandra Regina, 

Gilmar Angelo, Tauana Capelari, 
Geovane Oliveira, Marcia 
Romênia Coutinho Manenti, 
Beatriz Alves Bento, 
Rosimeri Ozorio

l TERÇA (09)
Ana Maria Gomes, Cleiciane 
Storch, Leonardo Gerhardt da 
Rosa, Ana Mees, Woni Wutzke, 
Carlos Führ, Andersson 
Wagner Markus

l QUARTA (10)
Cleber Ferraz, Frederico Feiden, 
Andriara Corte, Cátia Schmidt, 
Jean Finkler, Eduardo Berndt, 
Fran Barros, Lucas Ullrich, Dirce 
Cardoso,  Josiane Schneider

Aniversariantes da Semana 

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

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR
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INVESTIMENTO SERÁ DE R$ 869.937,05, COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIOÜ

Assinada ordem de serviço para recapeamento 
asfáltico na Linha Divisa em Entre Rios do Oeste

 O prefeito de Entre Rios do 
Oeste, Ari Aloisio Maldaner, assinou 
ordem de serviço para recapeamento 
asfáltico no trecho que demanda a 
sede municipal a Linha Divisa.

A empresa vencedora da licita-
ção, ocorrida em novembro do ano 
passado, Caravaggio Construtora 
Ltda, terá o prazo de sessenta dias 
a partir de hoje, para conclusão e 
entrega da obra.

O recapeamento asfáltico em 
CBUQ, na estrada rural da Linha 
Divisa, totalizará 22.795.39m², num 
investimento de R$ 869.937,05, com 
recursos próprios do município.

A assinatura da ordem de serviço 
aconteceu na prefeitura de Entre Rios 
do Oeste, na presença do prefeito 
Ari Maldaner; do sócio-proprie-
tário da empreiteira Caravaggio 
Construtora Ltda, Felipe Cortese 
Varisco; do secretário municipal 
de Planejamento, Junior Backes; 
e o secretário de Administração, 
Erio Bastian (Fufi).

O prefeito Ari Maldaner, destaca 
que a obra atende uma demanda 
antiga daquela comunidade e visa o 
início de um cronograma de serviços 
que irá garantir melhorias em todas 
as regiões do município. 

 Seguindo as recomendações 
da área de saúde e normas munici-
pais que vedam a aglomeração de 
pessoas, a Secretaria de Assistên-
cia Social está promovendo desde 
segunda-feira (1º), as inscrições 
de famílias de baixa renda que se 
enquadram nos critérios estabele-
cidos ao recebimento, totalmente 
gratuito, de 20 moradias construídas 
com recursos da Itaipu Binacional. 

De acordo com a assistente 
social, Deisi Wagner Mengarda, 
a procura tem sido considerada. Ela 
explica que por disposição inserida 
no termo de compromisso firmado 
com a Itaipu Binacional, as famílias 
de catadores de recicláveis têm 
preferência na seleção, sendo que 
as demais unidades serão doadas 
para as famílias que atenderem os 
critérios de ordem de classifica-
ção, estabelecidos pelo Conselho 
Gestor do Fundo Municipal de 
Habitação de Interesse Social e 
aprovados pelos vereadores. O 
conselho, segundo ela, assim como 
a equipe técnica da Secretaria de 
Assistência Social serão os respon-
sáveis pela classificação, prevista 
para ocorrer nesse mês.

Em área e infraestrutura pro-
videnciadas pela administração 
municipal e projeto da Cohapar, 
o prefeito Leomar Rohden, o Mano 

explica que esse convênio já vendo 
sendo trabalhado desde a gestão 
anterior da Itaipu Binacional e alguns 
municípios da região Oeste, entre 
eles, Pato Bragado foram contem-
plados com casas. 

Conforme o gestor, com a apro-
vação de um novo projeto de lei 
pela Câmara de Vereadores, na 
última semana, ocorre a neces-
sidade de atualização de alguns 

critérios que estavam defasados, 
considerando as inscrições já haviam 
sido realizadas há um bom tempo. 
“Estamos buscando atualizar os 
cadastros, visando confirmação das 
informações para que a seleção 
das 20 famílias, ocorra de forma 
mais justa possível”, destaca Mano. 

As inscrições seguem até sex-
ta-feira (05), entre às 8h às 11h30 
e das 13h30 às 18h30, no Cras.  

 Até o dia 10 de fevereiro a 
Prefeitura de Quatro Pontes estará 
com inscrições abertas ao Programa 
Casa Verde e Amarela, propondo a 
edificação das 31 unidades habita-
cionais remanescentes da primeira 
convocação. Tais casas populares 
também integrarão o Residencial 
Bem Viver, conjunto habitacional 
social que estará localizado em 
frente aos Bairros Itatiaia e Alvorada. 

As famílias interessadas deverão 
procurar a prefeitura e protoco-
lar o pedido junto à recepção. No 
ato, devem-se apresentar cópias 
dos seguintes documentos: certi-
dão negativa de débitos (Serasa/
SPC), podendo ser conseguida na 

Associação Comercial e Empresarial 
(Aciquap), comprovante de ende-
reço, comprovação de estado civil 
(certidão de casamento, divórcio 
e/ou contrato de união estável), 
RG e CPF do requerente e côn-
juge, certidão de nascimento dos 
filhos e as famílias que façam parte 
pessoas com deficiência deverão 
apresentar atestado médico com-
provando a deficiência alegada, 
a espécie, o grau ou o nível de 
deficiência e o CID.

A Caixa Econômica Federal (CEF) 
realizará a seleção das famílias, 
mediante definição de quem se 
enquadra no Programa Casa Verde 
e Amarela.  

 Recentemente os gestores 
municipais rondonenses auto-
rizaram o início de mais três 
obras. No total os investimentos 
somam R$ 2.865.244,60. 

Um dos contratos diz respeito 
a recape asfáltico sobre pedras 
irregulares no Bairro Boa Vista, 
Loteamento Vale Verde e Santa 
Felicidade. A obra demandará R$ 
625.135,83 mil em investimen-
tos, que serão com recursos pró-
prios. Área a ser pavimentada é 
de 14.538,29m². O contrato foi 
assinado com a empresa Minerpal 
Comércio de Materiais e Pavi-
mentação EIRELI, que venceu o 
processo licitatório.

Outra obra é de construção de 
uma Unidade Básica de Saúde, tipo 
2, no Bairro Boa Vista, que terá 
378,66 m². O investimento será no 
valor de R$ 1.148.970,61, através do 
Governo do Estado e contrapartida 

do município. Empresa vencedora 
do certame foi a Serrano, Paglia & 
Cia Ltda. Com a construção desta 
unidade, o objetivo é desafogar o 
atendimento na Unidade de Saúde 
da Vila Gaúcha, já que a região 
cresceu bastante.

O terceiro contrato assinado 
é para a construção de uma Uni-
dade Básica de Saúde, tipo 1, no 
Jardim Líder. Ela terá 311,05m², e 
o valor do investimento será de 
R$ 1.091.138,16, também com 
recursos do Governo do Estado 
e contrapartida do município. A 
empresa responsável pela obra será 
a Rovani Machado Construtora Ltda. 

Vale lembrar que o bairro já 
conta com um posto de saúde, 
porém, é bastante modesto. A 
nova unidade de saúde irá aten-
der melhor a população e dar 
melhores condições de trabalho 
aos servidores.

Quatro Pontes abre novas inscrições 
para programa habitacional

Mais três obras estão autorizadas 
para iniciar em Marechal Rondon 

Inscrições para 20 unidades habitacionais 
seguem até sexta em Pato Bragado
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CRITÉRIOS DE ENQUADRAMENTO
l Renda familiar de até um salário mínimo;
l Residir no município há, pelo menos, oito anos;
l Declaração expedida pelo Cras que a família é usuária da Assistência Social, ou declaração com 
firma reconhecida com duas testemunhas);
l Não ser ou ter sido proprietário, usufrutuário ou detentor de direitos reais de imóvel desde 2001, 
mediante apresentação de certidão negativa de bens, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis; 
l Possuir Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e Cadastro de Pretendentes para habitação do 
município e do Governo do Estado;
l Apresentação dos documentos de Identificação (RG e CPF e Carteira de Trabalho).  
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE PREVIA
Oldair Zancanella torna público que recebeu do IAT, a Licença Previa 
Ambiental para Instalação do Sistema de Irrigação Sistema Pivot Central, 
a ser implantada no LR n° 56, 57, 57/A, 58/B, 60 do 18º Perímetro, Fazenda 
Britânia, Município de Mercedes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Oldair Zancanella torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de Ins-
talação, para o Sistema de Irrigação Pivot Central, a ser implantada no LR 
n° 56, 57, 57/A, 58/B, 60 do 18º Perímetro, Fazenda Britânia, Município 
de Mercedes/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA INSTALAÇÃO
CLAUDIR LUIZ POLEZE, torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para atividade de Suinocultura – sistema Crechário, implantado 
na Linha Km 13 LR. 09/D do  Per. 22° – Pato Bragado – PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CLAUDIR LUIZ POLEZE, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Operação para atividade de Suinocultura – sistema Crechário, implantado 
na Linha Km 13 LR. 09/D do  Per. 22° – Pato Bragado – PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
 DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Cesar Luiz Petri torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
de Operação para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 15/A, Linha 
Campo Salles, Distrito de Margarida, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
Paulo Gim torna público que irá requerer ao IAT a autorização florestal para 
o corte raso de árvores nativas isoladas no Lote Rural n° 41 C-B da Linha 
Oriental, município de Pato Bragado/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Eloi Luiz Winkelmann torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença 
de Operação para Suinocultura – Sistema de Terminação implantada no 
Lote Rural nº 59-A, 58-B, 59-D, Linha Sanga Furão, Distrito de Margarida, 
Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 24/07/2021
 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eloi Luiz Winkelmann torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura – Sistema de Terminação 
a ser implantada no Lote Rural nº 59-A, 58-B, 59-D, Linha Sanga Furão, 
Distrito de Margarida, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Maycon Cristiano Backes e Raquel Angela Biesek Backes, tornam público 
que irão requerer ao IAT, a Licença Ambiental Simplificada para a atividade 
de Suinocultura no Sistema Terminação destinada a 1.100 animais, a ser 
implantada em Parte Dos Lotes Rurais 27, 28 E 29 – Linha Maraskin - Distrito 
De Sub-Sede - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Moasir Lothammer e Ana Mendes Da Silva, tornam público que irão requer 
ao IAT, a Licença Prévia para a ampliação da atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação para 3.000 animais (2.000 já licenciados), a ser 
implantada na Parte “B” dos Lotes Rurais Nº 05, 06 e Parte Do Lote Rural 
Nº 07 -  Distrito De Esquina Céu Azul   - Santa Helena – Pr

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
Vanderlei de Brito e Doralice Gomes De Brito, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença Prévia de Ampliação para a atividade de Sui-
nocultura no Sistema de UPL – Unidade Produtora de Leitões destinada 
550 matrizes (390 já licenciadas), a ser implantada no Lote Rural 62 da 
Gleba 25 – Distrito De Vila Celeste - Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Paulo Sergio de Castro torna público que recebeu do IAT a Licença de 
Prévia para a atividade de irrigação,  a ser implantada na Fazenda Diana 
e Fazenda São Domingos, Estrada Pé de Limão, Brasilândia do Sul-PR

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Paulo Sergio de Castro torna público que irá requerer ao IAT a Licença de 
Instalação para a atividade de irrigação,  a ser implantada na Fazenda Diana 
e Fazenda São Domingos, Estrada Pé de Limão, Brasilândia do Sul-PR

REQUER LINCENÇA PRÉVIA 
LEANDRO FRANZEN e OUTROS, tornam publico que irão requerer ao IAT 
- Instituto Água e Terra a LICENÇA PRÉVIA para a atividade de suinocultura 
sistema terminação que será instalada no imóvel denominado como Parte do 
Lote Rural nº 98, da Gleba nº 13, Linha São Miguelzinho, Santa Helena/PR.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Natalino Maldaner torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada na Linha Três Vizinhos, 
Quatro Pontes, Paraná. Validade: 02/02/2027
 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Jandir Leocir Lang torna público que recebeu do IAT, Licença Ambien-
tal Simplificada para Avicultura implantada no Lote Rural nº 10, do 23º 
Perímetro na Linha Flor do Oeste, Marechal Cândido Rondon, Paraná. 
Validade: 30/01/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Lidomar Bruno Danzer, torna público que irá requerer ao IAT, Renovação 
de Licença de Operação para Empreendimento de Suinocultura, modali-
dade terminação, porte pequeno, instalado no distrito de Planalto do Oeste, 
município de Nova Santa Rosa, PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
 DE INSTALAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

MAUCIR MILIORINI torna público que recebeu do IAT, a Licença de Ins-
talação de Ampliação para atividade de Suinocultura implantada no Lote 
Rural n° 116, do 27° Perímetro, Município de Mercedes/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (AMPLIAÇÃO)

MAUCIR MILIORINI torna público que irá requerer ao IAT, a Licença de 
Operação de Ampliação para atividade de Suinocultura implantada no Lote 
Rural n° 116, do 27° Perímetro, Município de Mercedes /PR.

SÚMULA REQUERIMENTO DE LICENÇA DE REGULARIZA-
ÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 

 IVONIR CARLOS LOFFY torna público que irá requerer ao IAT, a Regula-
rização de Licença Ambiental Simplificada, para atividade de Piscicultura, 
implantada no LR n°131, 132 DO 28° PERIMETRO, DA FAZENDA BRI-
TÂNIA, Município de Mercedes/PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
João Pedro Kochem, torna público que irá requerer ao IAT-PR, a licença 
ambiental simplificada para a atividade de Suinocultura, instalado no Lote 
Rural N 39-D, s/n, Distrito de Iguiporã, Marechal Candido Rondon-PR. 

Os prefeitos lindeiros partici-
param na terça (02) da primeira 
reunirão das novas gestões 
municipais com a diretoria geral 
brasileira da Itaipu Binacional. O 
encontro serviu para alinhar obje-
tivos e promover maior interação 
com a Itaipu, e o Conselho de 
Desenvolvimento dos Municí-
pios Lindeiros ao Lago de Itaipu. 
Demandas regionais foram leva-
das ao conhecimento da diretoria. 
Prefeitos e vice-prefeitos dos 16 
municípios lindeiros estiveram pre-
sentes, se apresentaram e desta-
caram demandas da região que 
margeia o lago de Itaipu. “Não 
tenho dúvidas que nos aproxi-
mamos cada vez mais de Itaipu. 
Agricultura, saúde, segurança, são 

questões muito importantes. São 
obras estruturantes que precisam 
ser desenvolvidas em conjunto”, 
ressaltou o presidente do Conse-
lho dos Lindeiros, prefeito de Pato 
Bragado, Leomar Rohden (Mano). 
O prefeito de Marechal Cândido 
Rondon, Marcio Rauber, des-
tacou que “somos uma região 
produtora de alimentos. Nosso 
território pode ser incrementado 
com tecnologia para produzir 
grãos, mas podemos produzir 
muito mais proteína e precisamos 
deste apoio”, ressaltou em relação 
a parcerias com a Itaipu Binacional. 
O diretor-geral de Itaipu, Joaquim 
Silva e Luna se disse ainda mais 
comprometido com a região lin-
deira. “Mesmo com problemas 

precisamos olhar para a solução. 
Me sinto mais comprometido depois 
desta reunião. Vamos batalhar juntos 
para encontrar soluções”, ressaltou. 
“Juntos somos fortes, unidos somos 
imbatíveis”, complementou.

INFRAESTRUTURA VIÁRIA
Dentre as demandas repassa-

das à diretoria de Itaipu estiveram 
investimentos em infraestrutura de 
acesso aos municípios lindeiros, 
caso de melhorias nas rodovias 
PR488, que liga Diamante do Oeste 
a Santa Helena, PR 495, trecho de 
Santa Helena que passa por Missal 
até Medianeira e trecho que liga o 
distrito de São Clemente, em Santa 
Helena a Pato Bragado. Também 
são solicitadas melhorias na PR 467 

no trecho do trevo de Iguiporã a 
Marechal Cândido Rondon; PR 497, 
trecho que liga Santa Helena a São 
Miguel do Iguaçu; PR 317, trecho 
do distrito de São Clemente, em 
Santa Helena, a São José das Pal-
meiras. Áreas de escape também 
estão sendo solicitadas nas regi-
ões de serra com Diamante do 
Oeste e São José das Palmeiras, 
acostamento e terceira pista em 

locais perigosos.

SANEAMENTO E SAÚDE
Dentre as solicitações está a 

implantação e tratamento da rede de 
esgoto e água potável (saneamento 
básico), nos municípios que ainda 
não possuem. Para saúde pública 
a demanda é pela implantação de 
um hospital regional para atender 
a microrregião. 

Decreto publicado pelo Governo 
do Estado também reforça fiscali-
zação para impedir aglomeração 
de pessoas. A suspensão inclui 
prévias carnavalescas e similares, 
sejam elas promovidas por entes 
públicos ou pela iniciativa privada.

Além de revogar o ponto 
facultativo no Executivo Estadual 
durante o Carnaval, o Governo 
do Paraná suspendeu, em todo 
o território do Estado, festas ou 
eventos comemorativos de Car-
naval. A suspensão inclui prévias 

carnavalescas e similares, sejam 
elas promovidas por entes públicos 
ou pela iniciativa privada.

O detalhamento da regra foi 
publicado no Decreto 6766, assi-
nado pelo governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. A norma também 

determina o reforço da fiscalização 
estadual em todos os municípios do 
Paraná, para garantir que eventos 
de Carnaval não sejam promovidos.

Com a decisão, todos os 
órgãos da administração pública 
estadual direta e indireta terão 

expediente normal nos dias 15, 
16 e 17 de fevereiro. O texto 
altera o Decreto 6.554, publi-
cado em 17 de dezembro, que 
definiu o calendário de feriados 
e estabeleceu os dias de recesso 
e pontos facultativos de 2021.

Estado revoga ponto facultativo e suspende festividades de Carnaval
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