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História de 
pescador? 

Laerton Weber diz que 
prioridade é atender 
bem os moradores 
de Mercedes e 
valorizar a todos
Página 05

Com expectativa de 
boa produtividade, 
começa colheita na 
região de atuação 

da Copagril
Página 07

Quando se sai para uma pescaria, claro, a busca é pelos belos peixes. Mas, viajar cerca de 3.200 km só pra pescar parece história 
de pescador. Não é. Um grupo de rondonenses leva isso muito a sério. Viajam quase todo ano rumo ao Rio Juma, no Amazonas, berçário 

do tucunaré-açu, a maior espécie dos tucunarés, que pode pesar até 13 kg e não é fácil de ser fisgada. João Paulo Raabe é um destes 
aventureiros. Ele já conseguiu fisgar um exemplar com mais de 7,5 kg (foto). PÁGINA 09
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Fernando Aguirre*

A EMPRESA DO FUTURO: A IMPORTÂNCIA 
DAS ALIANÇAS E COMO CONSTRUÍ-LAS

Embora pareça simples e seja uma 
expressão um tanto desgastada, as alian-
ças estratégicas são, na minha opinião, de 
longe, o maior desafio real para a “Empresa 
do Futuro”. É aqui que ocorre o efetivo des-
dobramento dos fatos, daquilo que pode 
corroer ou corroborar uma estratégia. Sem 
relacionamentos duradouros e frutíferos, 
nenhuma organização conseguirá se trans-
formar o suficiente para oferecer aos seus 
clientes qualidade de atendimento, produtos 
e serviços que estes esperam. E isto vai 
além de um acordo comercial, pois exige um 
modelo de operação renovado, inclusivo, 
com negócios compartilhados e governança 
específica, distinta daquela que hoje cada 
organização possui individualmente.

Exemplos que podemos citar e que tal-
vez o/a estimulem a pensar em alianças 
estratégicas: Como você garante o preço 
desejado no ponto de venda? Como você 
garante a correta exposição de seu produto? 
Como você consegue oferecer o melhor 
diferencial de serviços para os seus clientes? 
Como você consegue atender a capilari-
dade do nosso território nacional com custo 
logístico compatível? Como você consegue 
alocar capital para investir em negócios 
que os seus concorrentes também estão 
investindo, sabendo que, talvez, em breve, 
todos estarão nivelados e sem diferencial 
sustentável?

Fazer alianças nesse nível exige abs-
tenção de comportamentos e modelos já 
arraigados e escritos na famosa estratégia 
“entre 4 paredes” para uma estratégia de 
relacionamento dentro do ecossistema de 
negócios em que a empresa desejar se 
inserir. Não preciso aqui repetir o que isto 
significa - veja nossos artigos anteriores. Os 
maiores desafios para as alianças serem 
bem sucedidas são:

 O que parecia algo que atingiria 
apenas as capitais e grandes centros 
urbanos, chegou ao interior do País, 
incluindo o Oeste do Paraná. 

Com a alta de internações por Covid-
19 e a confirmação da presença da nova 
variante do vírus em vários estados, 
cidades pequenas e médias de todas 
as regiões do Brasil já enfrentam situ-
ação próxima do colapso, com 100% 
dos leitos ocupados, filas de espera 
por vagas de UTI e equipes correndo 
para antecipar altas e abrir espaço para 
doentes gravíssimos.

Na nossa região está à beira do 
colapso. Desde o início da semana as 
vagas de UTI para Covid-19 estão no limite 
e há inclusive uma demanda represada 
de muitos pacientes que continuam em 
enfermarias, mas que aguardam por um 
tratamento mais adequado numa UTI. 

O número de leitos de UTI no Paraná 
aumentou mais de 500% desde o iní-
cio da pandemia, há cerca de um ano.  
Mas, especialistas alertam que enquanto 
não houver o controle da transmissão, 
a abertura de novos leitos nunca será 
suficiente. É como enxugar gelo. Novos 
leitos não vão dar conta se as pessoas não 
seguirem as medidas de distanciamento.

É bem verdade que somos seres ver-
dadeiramente sociais e nossos corpos e 
cérebros são feitos para interagir, para ter 
contato com outras pessoas. Por isso se 
explica o que levantamentos apontam 
que, muitos dos surtos locais da doença 
surgem em bares ou cerimônias religiosas, 
e, principalmente, em festas clandestinas, 
onde não há nenhum controle. 

Mesmo sabendo do risco, muita gente 
dá um jeito de transgredir as regras. E 
ao quebrar as regras, por pouco que 
seja, as pessoas estão favorecendo a 
transmissão do vírus.  

E o pior é que em grandes problemas 
coletivos como o que estamos enfrentando 
agora, se todos quebrarem um pouco 
as regras, logo cada um terá alguém 
de sua família entre a vida e a morte 
esperando vaga num leito de UTI. 

O temor é que o cenário piore nas 
próximas semanas, principalmente a 
partir da disseminação da nova cepa 
do vírus. A linha entre a superlotação 
e o colapso é muito tênue.

*Fernando Aguirre é sócio de Mercados Regionais 
da KPMG no Brasil.
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- Interesses conflitantes: fabricantes, dis-
tribuidores, varejistas, concorrentes, fornece-
dores e clientes não se veem colaborando e 
fortalecendo as suas relações de negócios. 
Isso precisa mudar! É necessária a construção 
de uma estratégica conjunta, ainda que gra-
dativa, visando entregar valor diferenciado e 
sustentável para os clientes. Sozinho(s), muito 
difícil, consome tempo e recursos e aumenta 
o risco. Em conjunto, riscos divididos, fortale-
cimento de todos e o cliente sai ganhando!

- Disputa pela mesma margem: essas 
mesmas empresas brigam pelo mesmo bolso 
do cliente. Há solução para isso? É possível 
fazer o cliente pagar mais? Se sim, melhor, 
mas, se não, importante conversar e enten-
der onde cada participante agrega, o que ele 
produz, o que ele entrega, o que ele apoia, 
assim como suas dores e dificuldades. Aqui 
há uma mensagem factual: qualquer empresa 
que não possua um diferencial e uma função 
clara no seu segmento não irá sobreviver. Hoje 
observo que não existem movimentos maiores 
estruturados para configurar alianças, e sim o 
contrário - diversos segmentos com empresas 
“sofrendo” conjuntamente, com margens baixas 
e evitando as conversas tidas como difíceis.

- Disputa pelo mesmo mercado: da mesma 
forma existe a disputa pelo mesmo cliente, 
no mesmo mercado. Não estou aqui referin-
do-me a produtos concorrentes diretos, mas 
sim a produtos distintos para clientes comuns, 
onde poderia haver muita colaboração, com 
compartilhamento de custos e investimen-
tos para, por exemplo, a construção de uma 
plataforma conjunta de negócios, ou mesmo 
um negócio baseado em e-commerce com 
infraestrutura compartilhada.

- Miopia estratégica: esse item remete dire-
tamente ao não entendimento pleno sobre 
o que deve ser o mercado futuro e onde “A 
Empresa do Futuro” precisa estar. O clássico 

exemplo é o da indústria brasileira, que precisa 
encontrar com urgência um caminho para 
atender às necessidades do novo consumidor. 
Os seus custos estão altíssimos, as rupturas 
por conta da Covid-19 só cresceram, os ris-
cos aumentaram e sozinho é praticamente 
impossível garantir nível de serviço. Tentar 
resolver tudo isso sozinho, com uma estratégia 
particular que seja vencedora, é a receita do 
fracasso. A resposta está em uma orquestra-
ção da equipe.

Agir em rede tornará os seus membros 
mais fortes. Os limites da estratégia empre-
sarial precisam migrar para além dos limites 
de operação do seu negócio. Isso trará muitos 
benefícios, permitindo o fortalecimento das 
relações comerciais com seus parceiros de 
negócios, uma abertura maior para a troca de 
informações a respeito de estoques disponí-
veis, localidades, pedidos de clientes, preços, 
reduzindo os riscos na cadeia de suprimentos, 
atendendo ao cliente de forma ágil e com 
complementariedade das expertises.

Existe ainda muito receio quanto ao risco 
do uso indevido de informações estratégicas 
ou mesmo, em um modelo de plataforma de 
negócios, sobre a melhor forma de exposi-
ção da marca individual. Isso tudo é curva de 
aprendizado, onde não existe uma resposta 
pronta para as empresas que não surgiram 
já digitais, afinal, ninguém quer commoditizar 
a sua própria marca.

Posso garantir que não pensar desta forma 
será muito pior - o tempo irá dizer. Nosso trabalho 
tem sido apoiar, através dos workshops de “A 
Empresa do Futuro”, uma discussão aberta 
com os diferentes participantes dos diversos 
segmentos de mercado, facilitando um diálogo 
que, sozinhos, não estamos vendo acontecer. 

À beira do 
colapso

A Itaipu 
Binacional já 
investiu R$ 104 
milhões nas 
obras da Ponte 
da Integração 
Brasil-Paraguai, 
entre Foz 
do Iguaçu e 
Presidente 
Franco. A 
execução segue 
próxima de 
atingir 45% 
e, apesar 
das chuvas 
de janeiro, o 
cronograma foi 
mantido, com 
previsão de 
conclusão 
em 2022 

JONATHAN CAMPOS
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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.
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A NOVA COMISSÃO PROVISÓRIA É FORMADA PELOS DEPUTADOS FEDERAIS HERMES “FRANGÃO” 
PARCIANELLO E SÉRGIO SOUZA E PELOS DEPUTADOS ESTADUAIS REQUIÃO FILHO E ANIBELLI NETO
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Direção nacional do MDB 
dissolve diretório do Paraná Reassume

O rondonense Elio Rusch (DEM) deve reassumir cadeira na 
Assembleia Legislativa do Paraná no mês de março. Ele vai 
novamente ocupar a vaga da deputada Maria Victoria (PP), 
que irá se afastar pela segunda vez das atividades em função 
de licença-maternidade. No primeiro ano da legislatura Elio 
também assumir na vaga dela, quando igualmente tirou 
licença-maternidade. 

Candidato
O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Marcio Rauber, já está 
admitindo a possibilidade de ser candidato a deputado estadual 
na eleição de 2022. Para que isso se viabilize é necessário que 
ele renuncie ao mandato de prefeito. A questão está sendo 
estudada pelo mandatário, que deve verificar inclusive qual 
partido tornará o projeto mais viável. Pode ser que ele deixe o 
Democratas. O caminho mais lógico seria o PSD do governador 
Ratinho Junior. 

Sperafico
O deputado federal Dilceu Sperafico está se recuperando da 
Covid-19. Na semana passada ele foi transferido para o Hospital 
Sírio-Libanês, em São Paulo, onde ficou internado na UTI. 
Sperafico não chegou a ser intubado. Até o fechamento desta 
edição o quadro era de melhora, com previsão de alta da UTI 
nas próximas horas. 

Padre com Covid
Quem também testou positivo para o novo coronavírus foi 
o padre Sérgio Augusto Rodrigues, que está assumindo a 
Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em substituição ao padre 
Solano, que se despediu no final de semana passado. Usando 
as redes sociais, o padre Sérgio comunicou que testou positivo 
e que após exames em Toledo, acabou sendo internado. “É 
uma experiência difícil quando a saúde é colocada em risco. 
Conto com as orações, compreensão e apoio de vocês. Que 
Deus continue nos abençoando e Nossa Senhora de Lourdes 
interceda por nós”, escreveu no post.

Mudança na Itaipu
A mudança no comando da Itaipu deixou um clima de apreensão 
na região, uma vez que havia uma série de investimentos 
alinhados entre a Binacional e os municípios da região. Para 
o presidente do Conselho dos Municípios Lindeiros e prefeito de 
Pato Bragado, Leomar “Mano” Rohden, a princípio a mudança 
na direção da Itaipu não vai interferir nos projetos previstos. 
Ele prevê uma boa relação também com o novo diretor-geral 
brasileiro, general João Francisco Ferreira.

Colapso iminente
O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, afirmou que o 
estado está em “colapso iminente” após o crescimento nos casos 
e internações pela Covid-19.  “Momento não é difícil, é crítico. 
É um colapso iminente. Todo o esforço para a manutenção e 
abertura de novos leitos deve ser empreendido neste momento”, 
explicou Beto Preto. Ele pede à população que não descuide 
das medidas de combate à disseminação do coronavírus. 

Encontro do Parlamento do Mercosul
O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo 
Bolsonaro na Câmara dos Deputados, anunciou esta semana 
que Foz do Iguaçu sediará no dia 30 de março, a pedido do 
prefeito Chico Brasileiro, a reunião ordinária do Parlamento do 
Mercosul (Parlasul). São esperados cerca de 30 representantes 
dos países da América Latina que compõem o Parlasul para o 
encontro, que fará uma homenagem aos 30 anos do Mercosul 
(Mercado Comum do Sul). 

 O presidente nacional do 
MDB, deputado Baleia Rossi (SP), 
interveio no diretório estadual do 
MDB no Paraná. A direção estadual, 
então presidida pelo deputado estadual 
Anibelli Neto, foi substituída por uma 
comissão provisória formada pelas 
bancadas estadual e federal do partido.

Anibelli havia anunciado a con-
venção para o próximo dia 27. No 
entanto, os demais parlamentares 
fizeram uma “frente única” em prol 
da intervenção.

A provisória é formada pelos 
deputados federais Hermes “Fran-
gão” Parcianello e Sérgio Souza 
e pelos deputados estaduais 
Requião Filho e Anibelli Neto. A 

 Após anúncio da saída do Gene-
ral Joaquim Silva e Luna da diretoria 
geral da Itaipu, foi anunciado o 
nome do novo Diretor-Geral da 
margem brasileira. Para o lugar de 
Silva e Luna, deve assumir general 
João Francisco Ferreira.

No entanto, até a nomeação 
oficial na presidência da Petrobras, 
o general Joaquim Silva e Luna 
permanece como diretor-geral 
da Itaipu Binacional. De acordo 
com a assessoria de imprensa da 
Itaipu o novo Diretor-Geral foi indi-
cado por Silva e Luna, ambos são 
amigos. As obras financiadas pela 

 A reunião semanal dos vereadores 
da Comissão de Justiça e Redação, rea-
lizada na manhã desta quarta-feira (24), 
marcou o início das transmissões ao vivo 
dos encontros das quatro comissões 
permanentes do Poder Legislativo de 
Marechal Cândido Rondon.

Estiveram na pauta três proje-
tos de lei. O de número 4/2021, 
que dispõe sobre a implantação 
do programa “Ecopontos”; e o 
5/2021, que solicita autorização 
para abertura de crédito adicional, 
ambos de autoria do Poder Exe-
cutivo. Outro projeto na pauta foi 
o 3/2021, de autoria do vereador 
Vanderlei Sauer, que pretende 
autorizar o uso de drones para 
aplicação de defensivos agrícolas

As três matérias receberam pare-
ceres favoráveis da Comissão de 
Justiça e Redação, que é composta 
pelos vereadores Vanderlei Sauer, 
presidente; Valdecir Schons (Paleta), 
relator; e João Eduardo dos Santos 

tarefa principal será realizar uma 
nova convenção partidária com 
vistas às eleições de 2022

Segundo a legenda, o MDB do 

Roberto Requião poderá voltar a ser candidato ao governo em 2022Ü

Paraná planeja lançar o ex-senador 
Roberto Requião ao governo do 
Estado e, com isso, atrair candidatos 
à Câmara e Assembleia Legislativa. 

General João Francisco Ferreira vai assumir a Itaipu
Itaipu, assim como as que foram 
anunciadas recentemente deverão 
ser mantidas.

Iniciou sua carreira militar 
em 28 de fevereiro de 1966, ao 
ingressar na Escola Preparatória 
de Cadetes do Exército, onde ter-
minou o curso em 1968 como 1.º 
colocado de sua turma. Após várias 
promoções na carreira, tornou-se 
General-de-Brigada em março 
de 2002. Entrou para a reserva 
em 2014, após ter alcançado o 
tempo máximo de 12 anos nos 
postos de General, previsto na 
legislação em vigor.

 DIVULGAÇÃO

Câmara de Rondon começa a transmitir ao 
vivo reuniões das comissões permanentes

(Juca), membro.
Nesta quinta-feira (25), às 11h15, 

haverá a transmissão da reunião 
da Comissão de Finanças, Orça-
mento e Fiscalização. Ela tem como 
presidente Rafael Heinrich; relator, 
Dorivaldo Kist (Neco); e membro, 
Cleiton Freitag (Gordinho do Suco).

A função das comissões per-
manentes é avaliar os projetos 
em tramitação, tanto do Poder 
Legislativo como do Executivo. 
Os pareceres delas, juntamente 
com as orientações da Procu-
radoria Jurídica da Casa se Leis, 

servem de embasamento para as 
decisões dos vereadores em ple-
nário. Na votação, contudo, cabe 
a cada vereador decidir se acata 
ou não os pareceres das comissões 
para decidir pelo voto contrário 
ou favorável a cada projeto de lei.

Além das reuniões das comis-
sões permanentes que passam a 
ser transmitidas nesta semana, a 
TV Câmara já exibe ao vivo as ses-
sões ordinárias e extraordinárias, 
audiências públicas e licitações. 
O acesso é através do site www.
marechalcandidorondon.pr.leg.br.
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Registro da primeira reunião de comissão transmitida ao vivo Ü

General João Francisco Ferreira
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O PREFEITO DE 
MERCEDES FALOU 
DA SUA RELAÇÃO 
COM O LEGISLATIVO 
E TAMBÉM DAS 
ELEIÇÕES DE 2022

a eleição de novembro de 2020, após 16 anos, Laerton Weber (DEM) e Alexandre Graunke (Patriota) acabaram 
com a hegemonia do grupo que governava o município de Mercedes por 16 anos.

Laerton e Alex contabilizaram 2.446 votos (59,54% dos votos). Foram 994 sufrágios de diferença para o 
segundo colocado.

Assumiram no dia 1º de janeiro de 2021 e já colocaram muitas ações em prática, além da formação da 
equipe de governo.

Prefeito e vice concederam entrevista à reportagem do jornal Tribuna do Oeste, onde reassumiram o 
compromisso de trabalhar para todos os mercedenses. Eles falaram das prioridades e de como está sendo 
os primeiros meses de governo. “Quando pegamos o governo, não estava a maravilha que falavam. Quando 
assumimos vimos que a realidade era outra. Temos máquinas de 24 anos no pátio. Precisamos renovar nosso 
parque de máquinas, além de outras ações urgentes”, ressaltou Laerton.

“A prioridade do governo é 
atender bem os munícipes de 

forma que todos sejam valorizados” 

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

LAERTON WEBER – A avaliação é excelente. Era o 
que esperávamos, pois as pesquisas já apontavam a 
vitória nas urnas. Inclusive, uma foi realizada um mês 
antes por uma empresa que a registrou e divulgou. O 
resultado da eleição foi o que as pesquisas apontavam. A 
diferença de 994 votos foi extraordinária, considerando 
que eu nunca atuei diretamente em um cargo político. 
Só tenho que agradecer a população de Mercedes.

n O Senhor iniciou sua carreira política sendo eleito 
prefeito, diferente da grande maioria que inicia na vida 
pública como secretário ou vereador. Iniciar como pre-
feito muda algo?

Sou agricultor e o ciclo da minha vida mudou bastante. 
Faço a gestão de oito secretarias, algo totalmente diferente 
do que era antes. Sempre convivi com a política, pois 
meu pai desde a primeira gestão pública no município 
acompanhou ativamente, inclusive, foi vereador. Fico 
muito grato pela população me colocar como prefeito 
sem ter passado por outros cargos públicos. Vou fazer o 
máximo para honrar o nome da família e fazer o melhor 
para a população. Na campanha fui criticado pela falta 
de experiência, mas vou mostrar que quando se tem 
vontade de trabalhar tudo isso é superado. Estamos 
trabalhando de forma a beneficiar todos os merce-
denses, o que foi amplamente divulgado na campanha.

n O Senhor estava acostu-
mado a ver o município de 
Mercedes com olhos de 
morador. Agora como 

prefeito, muda este olhar 
por Mercedes?

Vejo que a polí-
tica deve ser feita para 

fiz promessa para nenhum secretário. Por isso, após a 
eleição, tivemos tempo e critérios para a escolha da equipe.

n Qual a expectativa na relação com o Poder Legislativo?
Temos um bom relacionamento com o Legislativo, 

inclusive, com os vereadores de oposição. Temos a maio-
ria na Câmara. Estamos todos pensando num mesmo 
proposito, que é  o desenvolvimento do município e o 
bem-estar da população. Estamos abertos para o diálogo 
com todos. Pedimos que procurem seus deputados e 
viabilizem verbas para Mercedes.

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

Sim. Hussein Bakri, para deputado estadual, e San-
dro Alex, para deputado federal. Mas estamos abertos 
para a conversação com os demais. Fomos criticados na 
campanha, pois não tínhamos deputados nos apoiando. 
Hoje a realidade é outra. Mas volto a falar, estamos 
dispostos a conversar com todos para que colaborem 
com verbas para Mercedes.

todos. A gestão anterior tinha privilégios e hoje isso não 
acontece mais. Vamos fazer a diferença no município. 
Vou cumprir com minhas promessas, inclusive, de que 
vereadores não serão secretários municipais. Desde o 
início disse que o Alex (vice-prefeito), iria para uma 
secretaria. Vamos fazer um governo justo. Trabalhar 
para o crescimento do município. Será uma gestão de 
quatro anos e não somente de trabalho no último ano. 
Precisamos pensar na população. Todos os mercedenses 
serão valorizados. Pedimos que a população apoie 
e dê sugestões para o nosso governo.

n Quais as prioridades do seu 
governo?

Atender bem os muníci-
pes de forma que todos 
sejam valorizados. 
Também vamos 
dar uma atenção 
especial para 
as estradas, 
já que mui-
tas foram 
esquecidas 
nos últimos 
anos. Cerca 
de 70% dos votos 
vieram do interior. Com isso 
percebemos que a gestão passada deixou 
a desejar no interior. Também estamos na busca de 
casas populares e pretendemos deixar um legado com 
asfaltamento e pedras irregulares nas estradas da sede 
e interior. Será uma forma de agradecer a população 
pelo apoio. Não vamos esquecer, é claro, do setor da 
saúde, educação e outras pastas do nosso governo. 
Vamos atender a todas as necessidades. Quem sabe 
conseguiremos deixar um legado, como uma rua coberta 
no município. Vamos buscar recursos e não vamos 
medir esforços para tudo isso.

n Qual será o papel do vice-prefeito no seu governo?
É o meu braço direito. Participa de todas as reu-

niões e dá sua opinião. Discutimos o que é o melhor 
para o município. Ele me ajuda muito nas decisões. Ele 
também está para resolver as coisas. É uma importante 
peça do governo.

n E qual o critério para a escolha dos secretários?
A grande maioria foi critério técnico. Alguns foram 

escolhidos, pois já atuavam nas áreas onde foram colo-
cados e também por serem pessoas de confiança. Não 

Alexandre 
Graunke, 

vice-prefeito

Laerton Weber, 
prefeito

Ü

Ü
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O PARLAMENTAR CONSIDERA “INCOMPETÊNCIA, INCONSEQUÊNCIA OU MÁ-FÉ” A DECISÃO 
TOMADA PELO NÚCLEO DE CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Ü

Deputado Hussein Bakri sugere 
CPI para investigar suspensão 
do concurso da Polícia Civil

Parlamento
Simone Petry Eninger, vereadora de Mercedes, sugeriu a execução 
de melhorias com recape asfáltico em todas as Ruas situadas no 
Loteamento Dillenburg. Também solicitou a substituição da cesta 
básica distribuída como auxílio eventual pela Assistência Social, 
para o Programa “Comida Boa” através de vale cartão.

Kelli Kolm, edil mercedense, solicitou ao Executivo Municipal, que 
faça uma parceria ou convenio com a Itaipu Binacional, visando a 
aquisição de distribuidores de esterco para a localidade da Sanga 
Forquilha. Também solicitou gestões junto ao órgão competente, 
e inclusive com a participação do Conselho Municipal de Trânsito, 
visando a adoção de medidas eficazes que assegurem o controle de velocidade 
na Rua João Pessoa, especificamente nas proximidades do acesso ao lago.

Mauro André Weigmer, edil bragadense, solicitou gestões junto 
ao Governo Estadual para a construção de Super Creche no Muni-
cípio para atender todas as crianças nos primeiros anos de vida. 
Também solicitou revisão do Código Tributário do Município.

Jonatan Fernandes, vereador de Pato Bragado, sugeriu aquisição 
de área de terra e a construção de barracões “tipo incubadora” 
para implantação de um novo Parque Industrial. Também sugeriu 
a construção de ciclovia e instalação de iluminação pública no 
prolongamento da Rua do Poente. 

Lisa Hansen, vereadora de Entre Rios do Oeste, sugeriu a exe-
cução de uma ciclovia, do final da Rua Paim até o início da Linha 
Vista Alegre. Com demais vereadores solicitou a construção um 
barracão novo no parque industrial, bem como a reforma dos 
barracões já existente e sugeriu a execução de recape asfáltico 

nos loteamentos Costa Oeste, Kieling, Tozzin e Bohrer.

Enio Luiz Foliati, parlamentar entrerriense, sugeriu a execução de 
uma rua coberta entre as Ruas Amazonas e Paraná, com o objetivo 
de proporcionar qualidade de vida e segurança aos cidadãos, 
pois a rua coberta servirá como proteção em dias de sol ou de 
chuva aos que frequentam a Igreja Católica, aos que fazem uso 
da praça, bem como poderá se tornar um local de referência para realização de 
eventos, apresentações, etc

Marli Hardt, vereadora de Nova Santa Rosa, sugeriu obras de 
asfaltamento na Linha Braço do Norte e na Linha 1º de Março. 
Também solicitou a construção de duas salas de aula na Escola 
Municipal Willy Barth.

Ari Schmidt, parlamentar nova-santa-rosense requereu manuten-
ção nas duas pontes sobre o Rio Gavião e melhorias na estrada 
entre as duas pontes, tendo em vista a aproximação da colheita.

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner, 
Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher, Gerson Luis Perius, Jean 
Marcos Caramore Steltter, Pedrinho Aloisio Tonelli, Silvestre Rohden e 
Solange Lurdes Ferreira sugeriram gestões do Executivo visando à construção 
de um complexo de segurança e justiça no Município, visando concentrar os 
diversos órgãos de segurança pública e justiça existentes e que possam vir a 
existir no Município, contribuindo com a segurança pública e bom atendimento 
ao cidadão. 

Vereadores quatropontenses Cleunice Majolo, Davi José Nicaretta Boufleuher 
e Gerson Luis Perius solicitaram ao Poder Executivo, por ocasião da revisão do 
Plano Diretor, especial atenção à Seção VII, do Capítulo II, da Lei Complementar 
Nº 009/2008, do Município de Quatro Pontes, para o alinhamento com a Legis-
lação Federal e Constituição da República Federativa do Brasil.

Parlamentares de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei Joner e 
Jean Marcos Caramore Steltter solicitaram gestões da Secretaria de Saúde visando 
à realização de uma Campanha de incentivos para devolução de medicamentos.

Cleiton Freitag (Gordinho do Suco), sugeriu que o Executivo 
Municipal rondonense, através da Secretaria Municipal de Viação 
e Serviços Públicos, viabilize a colocação de cascalho no acesso 
localizado atrás do Posto de Saúde do Botafogo, já que este é um 
local amplamente utilizado pela comunidade. Também sugeriu 

completa revisão do sistema de iluminação pública existente na ciclovia exis-
tente entre a Avenida Rio Grande do Sul e a unidade industrial de aves da Lar, 
já que várias lâmpadas estão queimadas e/ou apresentam baixa luminosidade, 
gerando transtornos aos usuários.

Cristiano Metzner, o Suko, sugeriu que o Executivo Municipal, 
através de setor competente, viabilize a adequação de uma sala 
de leitura para os alunos da Escola Municipal 25 de Julho, reali-
zando projeto de melhorias do espaço, incluindo a reforma do 
telhado, paredes, pintura e iluminação adequadas para aquele 
local, proporcionando assim melhores condições de ensino aos alunos do 
referido educandário.

 Líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, o deputado Hussein 
Bakri (PSD) propôs, na segunda-feira 
(22), a instalação de uma CPI para 
investigar a suspensão do concurso 
público da Polícia Civil do Paraná. 
O parlamentar considera “incom-
petência, inconsequência ou má-fé” 
a decisão tomada pelo Núcleo de 
Concursos da Universidade Federal 
do Paraná (NC-UFPR) poucas horas 
antes da prova, quando 106 mil 
candidatos – muitos de fora do 
Estado – já estavam em Curitiba.

“Até para não prejulgarmos 
ninguém, uma CPI se faz neces-
sária. E que seja comandada pelos 
deputados da segurança pública, 
que têm capacidade e compe-
tência investigativa para ajudar o 
Paraná nesse caso. É muito grave 
o que aconteceu e estou sentindo 
o cheiro de sabotagem. É inad-
missível expor às 5h42 problemas 
que deveriam ter sido colocados 
anteriormente. Inclusive, é preciso 
entrar em contato com a UFPR a 
respeito do concurso da Polícia 
Militar marcado para o mês que 
vem, para que não siga o mesmo 
caminho”, afirmou Bakri.

Para o concurso da Polícia Civil, 
estão abertas 400 vagas, sendo 50 

Em visita a Quatro Pontes, 
recentemente, o assessor do 
deputado estadual Coronel Lee, 
Claudio Vieira, reuniu-se com a 
presidente da Câmara de Vereado-
res, Cleunice Majolo, vereadores e 
a secretária de Educação, Cultura 
e Esportes, Araceli Basso Tauchert, 
que representou o Poder Público. 

Na Casa de Leis, as autoridades 
quatropontenses demonstraram 
preocupação e reivindicaram ao 
assessor ações de segurança, 
como o incremento no efetivo 
policial e a construção de uma 
sede apropriada para o desta-
camento da polícia local. 

O assessor comentou que 

a falta de efetivo é uma rea-
lidade no Estado do Paraná 
e, de acordo com ele, “apro-
ximadamente 15 mil policiais 
seriam necessários para suprir a 
carência. Levarei as demandas 
de Quatro Pontes ao deputado 
Coronel Lee, a fim de atender 
os anseios da população”.

Ações de segurança em Quatro Pontes são 
reivindicadas ao deputado Coronel Lee

para delegado, 300 para investigador 
e 50 para papiloscopista. O Governo 
do Estado já adiantou que deve 
entrar com processo administrativo 

por quebra de contrato contra o 
NC-UFPR, cuja atuação foi conside-
rada “inaceitável” e “desrespeitosa” 
pelo Governador Ratinho Junior. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Colheita da safra 2021 inicia na 
região de atuação da Copagril
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 Edital publicado recentemente 
pela Cooperativa de Eletrificação 
e Desenvolvimento Econômico 
de Marechal Rondon – Cercar - 
dispôs sobre a Assembleia Geral 
Ordinária, na modalidade semi-
presencial, que acontece no dia 
02 de março.

Para os associados que dese-
jam participar do evento de forma 
presencial, deverão se dirigir até a 
Associação Esportiva e Recreativa 
da Cercar, no Bairro São Lucas. 
Todos os protocolos de prevenção 
à COvid-19 serão cumpridos e 
será limitada a presença de 25 
associados. A inscrição para a 
participação deve ser feita na 
secretaria da cooperativa até o 

dia 26 de fevereiro.
Os demais poderão assistir de 

forma virtual, no endereço: assem-
bleia.curia.coop. Todos deverão 
realizar um cadastro na coope-
rativa para participar. A primeira 
convocação será às 7h, a segunda 
às 8h e a terceira e última às 9h.

Entre os itens da ordem do 
dia está a prestação de contas 
das atividades de 2020; plano de 
atividades e previsão orçamentária 
para 2021; destino das sobras de 
2020; eleição e posse do Con-
selho Fiscal de 2021; fixação da 
cédula de presença do Conselho 
Fiscal; entre outros.  O edital vem 
assinado pelo diretor presidente 
Alcino Biesdorf. 

 As primeiras máquinas para a 
colheita da Safra 2020/2021 já estão 
nas lavouras da área de atuação da 
Copagril. As primeiras cultivares, 
normalmente de ciclo mais curto, 
já começaram a ser colhidas nesta 
semana, mas a expectativa é que 
o trabalho dos produtores rurais 
se intensifique no fim de fevereiro 
e início de março na região oeste 
do Paraná e a partir da segunda 
quinzena de março na região sul 
do Mato Grosso do Sul.

Na propriedade do Beno e 
Lore Schroeder, a colheita na 
lavoura que fica na Linha Guará 
(em Marechal Cândido Rondon) 
começou nesta segunda-feira (22). 
Eles são associados da Copagril 
desde 1973 e atualmente contam 
com o apoio dos genros Valmir 
e Sadi e do neto Marcos para as 
atividades da lavoura. Nesta safra 
implantaram uma cultivar de ciclo 
curto, a semeadura foi entre os 
dias 16 e 17 de outubro e reali-
zaram o correto manejo agrícola, 
agora existem boas expectativas 
e esperam uma produção dentro 
da média da região. A engenheira 
agrônoma da Copagril, Thais Regina 
Lengert, que faz a assistência técnica 
nas áreas do casal explica que o 
manejo foi adequado durante toda 
safra, mesmo com um clima seco 
para implantação e chuvoso em 
janeiro, os resultados estão dentro 
do esperado.

Conforme avaliação da equipe 
técnica da Copagril, a Safra 20/21 
teve desafios na implantação 

(regularmente realizada em setem-
bro),mas nesta edição, em decor-
rência das precipitações (chuvas) 
irregulares, a grande parte das lavou-
ras foi semeada a partir da segunda 
quinzena de outubro de 2020. Com 
a implantação concluída, o clima 
favoreceu e os produtores da área 
da Copagril executaram o manejo 
adequado da cultura. Houve um 
período de chuva mais intenso em 
janeiro, inclusive com dias nublados, 
o que alterou o desenvolvimento 
regular das plantas, com tudo, sem 
grandes mudanças na maior parte 
das lavouras. Agora os produtores 
iniciam o manejo de fim de ciclo 
e se preparam para uma colheita 
mais concentrada, entre 10 a 15 
dias de trabalho.

Lore e Beno entregam a pro-
dução na Copagril e já aproveitam 
o acompanhamento da Thais e do 

Lore e Beno Schroeder, de Marechal Cândido Rondon

gerente da Unidade Rondon, Laércio 
Fincke, para planejar as próximas 
safras. A equipe técnica da Copa-
gril está a campo atendendo, 
acompanhando e orientado os 

produtores para colaborar com os 
melhores resultados, agricultores 
interessados podem contatar a 
Unidade Copagril mais próxima 
para mais informações.  

 Evento realizado recentemente 
marcou a posse do conselho 
diretor para a gestão 2020 a 
2023  da Câmara da Mulher 

Empreendedora e Gestora de 
Negócios de Marechal Cândido 
Rondon (CEMG). Rosimeri Hepp 
repassou o cargo de presidente 

para Ivete Neumann. 
As demais integrantes 

do conselho diretor são: 
vice-presidente Rosi Maria 

Fischer Sammer; Diretoria do 
Comércio, Serviços e Turismo: 
Mirta Steinmacher, vice Arlei 
Marlene dos Santos; Diretoria 

de Marketing e Eventos: Talihta 
Pazuch, e vice: Marcia Jaqueline 

Schibichewski; Diretoria de 
Responsabilidade Social 

Ambiental e de Sustentabilidade: 
Lismeia Hoffmann e vice 

Enita Weimann; Diretoria de 
Capacitação e Desenvolvimento 
da Gestão Emprersarial: Adriana 
Bayer e vice Neuza Marli Wink; 
Diretoria Administrativa: Carla 

Pech e vice Dirce Zanin; Diretoria 
Financeira: Rosimeri Hepp e vice 

Ilga Schneider. 

 A Secretaria de Finanças de 
Pato Bragado está disponibili-
zando na página principal do 
site oficial do município -  www.
patobragado.pr.gov.br, aba Servi-

ços, a impressão da guia para reco-
lhimento da taxa de licença 2021. 
Mediante pagamento da taxa 
de licença, os proprietários de 
estabelecimentos comerciais, 

industriais e prestadores de ser-
viços podem realizar a emissão 
dos Alvarás de Funcionamento 

desse ano, com direito a 20% de 
desconto na taxa de verificação. 

O pagamento pode ser reali-
zado em qualquer agência ban-
cária ou empresas conveniadas.  

Cercar realiza Assembleia Geral Ordinária
na modalidade semipresencial

Câmara da Mulher 
Empreendedora e Gestora 
de Negócios de Marechal 
empossa nova diretoria

Ivete Neumann assumiu a 
presidência da entidade

Guia para emissão 
do Alvará 2021 já 
está disponível no 

site de Pato Bragado

 Ü
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PCoisa de cinema 
Foi assim que o empresário rondonense João Paulo Raabe descreveu a pescaria do 

tucunaré-açu. Ele que já foi por quatro anos (2016, 2018, 2019 e 2020) para o Amazonas, 
também no Rio Juma. Hospedou-se nas três últimas vezes na Pousada Alto Juma Fishing. Ele 
conta que a viagem de Manaus, aonde chegam no sábado, até a pousada é uma verdadeira 
aventura. “São 8 horas de viagem, do Aeroporto de Manaus até a pousada. Entre os diversos 
meios de transporte (ônibus, balsa, van e barco (voadeira), podendo apreciar inclusive o 
encontro das águas dos Rios Negro e Solimões”, menciona João Paulo. 
Sobre os investimentos necessários, o empresário ressalta que as passagens aérea custam em 
torno de R$ 1.200,00 a R$ 1.500,00. Já a pousada R$ 4.200,00 (temporada 2021), com tudo 
incluso, como locomoção do hotel a pousada, alimentação (café, almoço, jantar e petiscos), 
bebidas (água, suco, cerveja, refrigerante), barco, motor, gasolina e piloteiro. Os chalés são 

para quatro pessoas. Na pousada são 5 
chalés, totalizando a capacidade de 20 
pessoas. 
A pescaria, portanto, inicia na segunda-
feira. São 5 dias de pesca, somente com 
iscas artificiais. O primeiro tucunaré-açu 
de João Paulo foi um de 74 cm e 5,5 
quilos. Já seu recorde é um exemplar 
de 80 cm e mais de 7,5 quilos. “Pega-se 
o peixe, tira-se uma foto e soltamos. 
A força dele é algo indescritível. Nas 
primeiras três arrancadas, sem chance 
de recolher linha, só segurar. É coisa de 
cinema” frisou. 
O período de pesca, em virtude do nível 
da água do rio, é do dia 1º de setembro 
a 30 de novembro. “O que atrai os 
pescadores esportivos pra lá é o peixe 
vivo. Se acabar os peixes, não haverá 
turismo pesqueiro. Antigamente não 
havia essa consciência. Eu mesmo não 
entendia qual era lógica de pegar o peixe 
e soltar. Mas hoje afirmo que o maior 
prazer é fisgar, tirar o peixe, fotografar 
e soltar, sabendo que outro pescador 
poderá estar na próxima semana no 
mesmo local, pegar o mesmo peixe e ter 
a mesma emoção que eu tive”.

 Quando se fala em fisgar peixes grandes, o habitual é pensar em 
regiões do Pantanal - onde se busca principalmente os peixes de 
couro - e em Ayolas, no Paraguai – onde o foco principal são os 
dourados. Além destes, há outros locais de pesca tradicionais que 
recebem anualmente muitos pescadores da região. 
Alguns rondonenses, porém, estão em busca de outro gigante e se 
aventuram cerca de 3,2 mil quilômetros de distância, no Amazo-
nas. E para contar um pouco destas histórias é que a reportagem do 
jornal Tribuna do Oeste procurou dois aventureiros que já captu-
raram belos exemplares. Só não podemos dizer que é “história de 
pescador”, pois tudo foi devidamente comprovado através de belos 
registros fotográficos.

RIO JUMA, NO 
AMAZONAS, É 
O BERÇÁRIO DE 
GIGANTES QUE 
PODEM CHEGAR 
A ATÉ 13 QUILOS 
(90 CM) E 
PROPORCIONAR 
MUITA EMOÇÃO

PBerçário de gigantes
O tucunaré-açu é a maior espécie dos tucunarés e pode pesar até 13 quilos e chegar a 90 cen-

tímetros. Ele é encontrado somente nas bacias dos rios Negro e Amazonas. Nossa reportagem irá 
tratar sobre o Rio Juma, no município de Autazes (100 quilômetros de Manaus), que é um afluente 
do rio Amazonas.

Quem passou informações sobre a região foi Fábio Costa Gonsalves, que é gerente da Pousada 
Alto Juma Fishing, de Autazes. Ele destaca que, os turistas além de irem à busca de belos exemplares 
de peixes, também procuram outro diferencial, que é a natureza exuberante.

Fábio destaca que o tucunaré-açu é protegido por lei no município. “Entendendo a importância 
do peixe símbolo do turismo de pesca no estado do Amazonas, seguimento de grande importância 
na geração de renda e de baixo impacto ambiental, Autazes foi o primeiro município a criar uma lei 
(em 2017) de proteção que proíbe o abate do tucunaré em uma área de proteção permanente. O 
tucunaré vivo vale muito mais do que morto. Ele movimenta uma rede grande de hotéis e pousadas 
na região que recebem pescadores de todo o Brasil e até de outros países”, salientou. O gerente da 
pousada acrescentou que o Rio Juma se tornou exemplo e que está se tentando implantar a cota 
zero também em outros rios.

Além do “açu”, outros peixes são encontrados no Rio Juma, como o tucunaré paca (que depois 
vira açu), tucunarés borboleta e popoca, aruanã, matrinxã, pirarucu, traíra, entre outros. O Rio Juma 
é de água alcalina e preta, por isso não possui peixe de couro. 

Fábio Costa Gonsalves, gerente da Pousada 
Alto Juma Fishing, de Autazes

P Peixe muito esportivo, briguento, agressivo,
      com tomadas de linha fantásticas

Foi assim que Reinar Seyboth, proprietário da Loja Pesque Brasil, de Marechal 
Rondon, descreveu o tucunaré-açu. Ele pesca no Amazonas anualmente, desde 2015, 
sempre no Rio Juma. “A pesca do tucunaré-açu é minha verdadeira paixão. Me preparo 
cerca de seis meses antes, acompanhando a vazão da água do Rio Negro, que influen-
cia no nível do Rio Juma. O clima influencia muito na pescaria naquela região. Um mês 
antes, já começo a arrumar o material de pesca. Na semana da viagem, saio na quarta 
ou quinta-feira às 6h do aeroporto de Foz do Iguaçu e chego ao meio dia em Manaus. 
Lá sou recepcionado pelos proprietários de pousadas. Ai são alguns quilômetros de 
viagem para chegar até o destino que é a foz do Rio Juma, onde localiza-se a pousada”, 
ressaltou Reinar.

Ele destaca que já no primeiro dia sai para pescar próximo à pousada para ver a 
melhor isca que está se adaptando. “Nos outros dias procuro locais mais distantes. Vou 
fazendo uma análise das melhores possibilidades”.

A última pescaria de Reinar foi em novembro de 2020. Sempre vai em busca de 
melhorar seu recorde, que é um “açu” de 77 centímetros, que pesou cerca de 7,5 quilos.

Questionado sobre se é uma pescaria muito cara, Reinar mencionou que existem 
estruturas que exigem investimento de até R$ 12 mil para 5 dias de pesca. Mas em 
média, o pacote custa de R$ 4 a R$ 5 mil. “Para este ano formei um grupo de 10 pesca-
dores que irão me acompanhar. Ainda existem vagas para mais quatro pessoas. Será de 
18 a 27 de setembro. Ansioso para chegar ao Juma novamente”, disse Seyboth. 

Rondonenses viajam mais 
de 3 mil quilômetros em 
busca do tucunaré-açu

Reinar Seyboth 
tem como recorde 
pessoal um “açu” 
de 77 centímetros, 

que pesou cerca de 
7,5 quilos 

 João Paulo Raabe já fisgou um 
exemplar de 80 cm e mais de 7,5 quilos
Ü

Comparação
Os tucunarés amarelos encontrados no lago de Itaipú, na nossa 

região, possuem no máximo 50 a 55 cm de comprimento e 
pesam até 3 quilos. O tucunaré-açu, do Rio Juma, possui em 
médica 65 a 75 cm, chegando até a 90cm e até a 13 quilos.



TRABALHOS CONSISTEM NA EDIFICAÇÃO DE UM LOTEAMENTO DE DUAS QUADRAS, COM 
O TOTAL DE 62 LOTES URBANOS

Ü

Obras de implantação do 
conjunto habitacional social 
iniciam em Quatro Pontes 

Municípios10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
25 de fevereiro de 2021

 A 3ª edição da Campanha Sesc 
de Material Escolar – Porque Estu-
dar Importa - segue sendo uma 
aliada na volta às aulas de crianças 
e adolescentes paranaenses em 
vulnerabilidade social. Realizada 
em parceria com a Associação 
dos Notários e Registradores do 
Paraná (Anoreg-PR), a campanha já 
arrecadou 38.936 itens de materiais 
escolares beneficiando 2.471 estu-
dantes de todo o estado assistidos 
por 16 instituições sociais.

A ação continua até o dia 31 
de março para que mais alunos 
possam receber seus kits escola-
res. Caderno, estojo, lápis, mochila, 
giz de cera, canetinha, borracha, 
cola e caneta, além de livros literá-
rios infantojuvenis novos ou usados 
em bom estado podem ser doados 
nas unidades do Sesc PR e do Senac 
PR, além de cartórios parceiros, 
sindicatos filiados à Fecomércio 
PR, Câmaras da Mulher Empre-
endedora e Gestora de Negócios, 
empresas do comércio de bens, 
serviços e turismo, instituições de 
ensino, entre outros postos de coleta 
localizados em diversos municí-
pios do estado – consulte o mais 

próximo pelo site www.sescpr.com.
br/material-escolar.

A expectativa do Sesc PR é 
que esta edição da Campanha de 
Material Escolar supere os números 
do ano passado, quando foram 
arrecadados 49.862 itens, benefi-
ciando 11.082 crianças e adoles-
centes assistidos por 77 instituições 
sociais paranaenses.

DOAÇÃO COM SEGURANÇA
O Sesc PR recomenda algumas 

dicas para as doações dos materiais:
Os itens deverão estar preferen-

cialmente higienizados e em bom 
estado de conservação para uso; 
Armazenados em sacos/sacolas 
fechadas apenas na caixa com a 
identificação da Campanha Sesc 
de Material Escolar; Após depositar 
na caixa da campanha, a doação 
não poderá ser manuseada até o 
recolhimento pelo técnico do Sesc 
PR; As doações ficarão armazenadas 
na unidade do Sesc PR e passarão 
por um período de quarentena de 
sete dias, posteriormente, serão 
separados de acordo com a faixa 
etária e destinadas a uma Instituição 
social que atende ao público infantil. 

 A partir dos serviços de limpeza 
da área e a chegada de parte da 
tubulação, iniciaram na segunda-
-feira, dia 23, as obras para implan-
tação do conjunto habitacional 
social “Residencial Bem Viver”, 
em frente ao Itatiaia e Alvorada, 
bairros de Quatro Pontes. A cons-
trução das casas será realizada 
pelo Grupo H3 Empreendimentos 
Imobiliários, de Paranavaí.

As obras consistem na edificação 
de um loteamento de duas quadras, 
com o total de 62 lotes urbanos, nos 
quais serão construídas 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. 

No final de janeiro, 31 famílias 

assinaram os contratos com a Caixa 
Econômica Federal, via Programa 
Minha Casa Minha Vida. Já no início 
deste mês, novas inscrições foram 
abertas ao Programa Casa Verde e 
Amarela (reformulação do Minha 
Casa Minha Vida), propondo a edi-
ficação das 31 unidades remanes-
centes da primeira convocação.  

O prefeito em exercício, Tiago 
Hansel, afirma que é uma grande 
conquista para Quatro Pontes. “Há 
tempo esperávamos por esse 
momento. A viabilidade destas 
moradias é resultado de uma ação 
conjunta, de muita dedicação e 
persistência. Ainda em 2017, a Secre-
taria de Desenvolvimento Social 
cadastrou as famílias interessadas 
e a prefeitura efetivou a compra 
de uma chácara, com área total 
de 20.880 mil metros quadrados, 
investindo R$ 750 mil em recursos 

próprios. Depois, atendendo ao pro-
cesso seletivo do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social 
(FHIS), houve a atualização de docu-
mentos das famílias inscritas no 
programa habitacional, seguindo 
com a seleção de quem se enqua-
draria no Programa Minha Casa 
Minha Vida, através da parceria 
entre a Companhia de Habitação 
do Paraná (Cohapar) e a Caixa 
Econômica Federal. Ou seja, foram 
várias etapas até chegar aqui. O 
processo foi burocrático, mas agora 
31 famílias já estão concretizando 
o sonho da casa própria. As outras 
31 famílias serão selecionadas em 
breve”, enfatiza.

O início das obras foi acom-
panhado pelo mandatário, junta-
mente com os engenheiros civis 
da prefeitura, Jeferson Martini e 
Heloisa Fernanda Hitz.  

VANDERLEIA KOCHEPKA

 A empresa Athenas Pavimenta-
ção e Obras Eireli dá prosseguimento 
à segunda etapa de revitalização do 
Parque Industrial II, em Marechal 
Rondon. Desta vez os trabalhos 
estão concentrados em parte da 
rua Elói Lohmann e na rua Luís 
Centenaro, num total de 5.448m².

Os trabalhos consistem na 
execução de infraestrutura urbana 
completa, compreendendo pavi-
mentação de ruas, galerias pluviais, 
meio-fio, calçamento e plantio de 
árvores. Nesta etapa, através de 
recursos do Finisa (Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento), 

serão investidos R$ 642.907,00.
Atualmente os trabalhos estão 

focados na execução da base para 
o asfaltamento das ruas. Com o tér-
mino das obras, o Parque Industrial 
II, após 60 anos de implantação, 
estará totalmente remodelado.

PRIMEIRA ETAPA
Com relação à primeira etapa, a 

área foi de 14.414,07 m². O investi-
mento foi de R$ 2.103.969,21, com 
a utilização também de recursos 
do Finisa. Com isso, o investimento 
total nas duas etapas chegará à 
casa de R$ 2.746.876,21.

 A Secretaria de Esportes e Lazer 
de Pato Bragado programa para 
o início de março, a retomada das 
atividades dos projetos esportivos, 
interrompidas no primeiro trimestre 
de 2020, em razão da pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19). 

Para que o retorno ocorra de 
acordo com as medidas de enfren-
tamento da emergência em saúde 
pública, foi elaborado e aprovado 
um plano de retomada gradual das 
ações por uma comissão Municipal de 
Gerenciamento do Plano de Contin-
gência da Saúde Pública Municipal e 
Comitê de Enfrentamento à Covid-19, 
com base nas notas orientativas, nº 
10/2020 e nº 46/2020, da Secretaria 
de Estado da Saúde (SESA).

O secretário da pasta, Kleber 
Luiz Duarte explica que a retomada 
gradual irá ocorrer em razão dos 
baixos índices de casos da doença 

no município. Segundo ele, a prática 
de atividades físicas, realizadas de 
forma sistemática regular e orien-
tada, possui caráter essencial na 
prevenção de doenças e na pro-
moção e recuperação da saúde.

Conforme o secretário, no con-
texto da pandemia, reafirma-se a 
importância de promover a prevenção 
e mitigação dos efeitos nocivos à 
saúde, provenientes da Covid-19, 
pois a prática regular de atividades 
físicas, estimula o sistema imunoló-
gico, aumenta a resistência orgânica 
e reduz o estresse e a ansiedade. 
“Sabemos que teremos um ‘novo 
normal’ e muitas adaptações serão 
necessárias na retomada das ativida-
des esportivas que começarão com 
treinamentos das categorias de base 
(a partir dos seis anos), nas modali-
dades de futsal, voleibol, futebol de 
campo e judô”, expõe.  

Secretaria de Esportes de Pato Bragado se programa 
para retomada das atividades nas categorias de base

Campanha Sesc de Material Escolar 
soma mais de 38 mil itens arrecadados

Segunda etapa da revitalização do 
Parque Industrial II de Marechal 

Rondon está em execução
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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.

Muitas ideias podem abrir novos caminhos, ariano. 
Mas é importante prestar atenção também ao que 
sente. Na verdade, o momento pede um equilibrio 
entre razão e emoção, pensamento e sentimento. 
Criatividade em alta, assim como força, coragem, 
capacidade de superação e iniciativa. Essa tem 
tudo para ser uma grande semana pra você.
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coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Bons ventos sopram em sua vida profissional, 
virginiano, e também nas demais áreas da sua 
vida. Momento mais fluido, com acontecimentos 
importantes e muitos resultados. Você tende a se 
sentir mais dinâmico e produtivo e os assuntos 
de trabalho estão mesmo em destaque, com 
ótimos resultados e oportunidades.
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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-
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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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 está começando, pisciano, 
e por isso dá tempo de você escolher o 
que quer para o seu próximo ano. Assuntos 
pessoais e afetivos estão em pauta, pedindo 
mais cuidado e dedicação. Os assuntos 
profissionais podem incluir a realização 
de um antigo sonhos.
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Cuidado com a ansiedade, taurino, que pode 
levar você a decisões impulsivas e válvulas de 
escape perigosas. O céu do momento pede 
prudência e criatividade, e que você possa contar 
com a ajuda de outras pessoas sempre que 
necessário. São dias de insights importantes 
e conquistas pessoais e profissionais.
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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.

É hora de dar novos passos e colocar a vida 
ainda mais em movimento, geminiano. Você 
pode ter grandes acontecimentos e muita coisa 
boa acontecendo, mas é importante manter o 
foco, saber com quem contar e ter prioridades. 
De qualquer forma tendem a ser dias mais leves 
e bem produtivos pra você.
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MODO DE PREPARO:
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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-
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 estar em projetos que 
envolvem outras pessoas, leonino. As conversas 
podem ser mágicas e inspiradoras e vale a pena 
buscar novos papos e fontes de inspiração. O 
céu favorece também as amizades, as reuniões 
e contatos. Um bom momento para pegar mais 
leve consigo mesmo e com os outros.
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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.

Valorize suas conquistas, canceriano, e siga 
seu ritmo. Você não precisa se impor um 
ritmo ou necessidades que não são suas. É 
fundamental saber quem você é, o que quer e 
para onde deve caminhar. O céu do momento 
pede mais sensibildiade e é super favorável ao 
autoconhecimento e os assuntos bem pessoais.

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
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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 buscar o prazer, 
libriano. Pense no que faz você feliz e tome 
atitudes práticas para que isso esteja presente 
em seu dia a dia. Os assuntos afetivos estão 
favorecidos. Amor, prazer, intensidade emocional 
e sexual. Um bom momento para investir em 
seus projetos preferidos.
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Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

Um ótimo momento para tomar decisões e seguir 
em frente, escorpiano. Energia de coragem, força, 
ousadia, superação e atitude estão presentes. 
Um momento de certezas e oportunidades, de 
decisões certeiras e comunicação mais assertiva 
e eficiente. Aproveite as boas energias e foco 
no que interessa.
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    condensado)
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MODO DE PREPARO:
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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-
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 pensar na vida 
e definir o futuro, sagitariano. É uma fase de 
decisões e definições, por isso pensar, conversar 
e focar é tão importante. Alguns contatos e 
assuntos podem ser retomados ou pelo menos 
definidos também no que diz respeito a outras 
pessoas próximas.
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Reserve. Em uma panela
coloque o leite condensado, o
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Mexa até ficar um creme
consistente. Deixe esfriar. Em um
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e coloque os morangos cortados
ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
morangos. Leve para gelar por
aproximadamente 3 horas.

Um momento para definir os próximos 
passos de seus projetos, capricorniano. 
Assuntos burocráticos e financeiros pedem 
mais atenção e está mais favorável resolver 
qualquer coisa nesse sentido. Dias mais 
produtivos e ótimos para organizar coisas 
mais práticas.
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    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
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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.

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.

É um momento de oportunidades, aquariano, 
e vale a pena aproveitar cada uma delas. 
Foco no que pode trazer bons resultados e 
siga em frente. O céu do momento é bom 
para cuidar da saúde, mudar hábitos e tomar 
decisões pessoais. Dias mais produtivos 
no trabalho.
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OABOM
INSTINTIVO
RZUSSGB

AMEBASINAI
ÃANTEOL

P
ODERCRA

LI
UBATUCAD

ALPESRDIA
CRIATIVOD

TEORTIPE
MANDACARU

BRIGAREVER
SEP

AIAB
COSMOPOLITA

VOUAUAN
ARTILHARIA

Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

Pedido do
público
após o

bom show
O ato típi-
co de nos-
sa natureza
biológica

Protozoário
unicelular
causador 

de doenças

Manobra
errada no
trânsito
(bras.)

Funcioná-
rio de

empresa
de seguros

Ctrl+(?):
atalho pa-
ra salvar
(Inform.)

Monte (?):
região

sagrada, 
no Egito

(?) aquisi-
tivo: capa-
cidade de
consumo

(?)-Qaeda,
organi-
zação

terrorista

(?) Suíços,
local de

prática de
esqui

500, em 
algarismos
romanos

Letra que
indica o
infinitivo
de verbos

O publi-
citário, 

por suas
ideias

(?)-histó-
ria: perío-
do anterior
à escrita

Narcóticos
Anônimos

(sigla)

Setor
ligado a 

Informáti-
ca (sigla)

Time de fu-
tebol, rival
do Figuei-
rense (SC)

(?) alcoóli-
co, grada-

ção de
bebidas

Cacto
brasileiro
típico da
caatinga

"Cão de
(?)", filme
com Jet Li

"Uma
(?)!": de

jeito
nenhum

Destino 
da nave

Apollo 11,
em 1969

(?) chi
chuan,

arte
marcial

Nova York,
por seu

ambiente
cultural

Zona for-
mada por

queixo, na-
riz e testa

Formato
do gol, 

no rúgbi

Alfred
Nobel,

químico e
inventor

Material
bélico uti-
lizado pelo

Exército

Fábio Jr.,
para Fiuk
Sim, em
francês

Menor
unidade do 
calendário

2o lugar

"(?) Minutos", romance

O ponto
disputado,
no vôlei

"Ou (?) ou
Aquilo",

poema de
Cecília

Meireles

Bate ritma-
damente
Previsto

como bom

Freira brasileira beati-
ficada em 2011, conhe-
cida por sua caridade

Revisitar
Infalibilida-
de (?): dog-
ma católico

Tratado com desprezo

Destino de 8 bilhões
em obras da Copa, be-
neficiará o transporte

Diante de

"Estados",
em "OEA"

Marinheiro; navegante

"(?) Branca", suces-
so de Luiz Gonzaga

3/oui — ova. 4/onze. 5/briga. 8/ignorado. 11/cosmopolita. 16/mobilidade urbana.

Salto de paraquedas
- Depois de saltarem, contam até dez e soltam o vosso 

paraquedas, OK?
 Os alunos saltam, mas a certa altura um deles começa a 

cair vertiginosamente. Diz um colega:
- Olha, lá vai o gago!

Em uma tigela, misture a farinha com a manteiga e 2 
colheres (sopa) do açúcar e amasse bem até obter uma farofa. 
Faça uma depressão no centro, despeje a água e misture rapi-
damente até obter uma massa homogênea. Em uma superfície 
enfarinhada, abra a massa com um rolo até obter uma espes-
sura de 4 mm. Com um cortador de 7 cm de diâmetro, faça 
discos. Junte as aparas e repita a operação até utilizar toda 
a massa. Disponha uma tira de goiabada no centro de cada 
disco e cubra-a dobrando as laterais. Pressione ligeiramente 
para fechar bem. Arrume os biscoitos em uma assadeira 
untada com manteiga e leve ao forno moderado (180 ºC), 
preaquecido, por 20 minutos ou até dourar. Deixe amornar e 
sirva polvilhado com o açúcar restante.

l 2 xícaras de
    farinha de trigo
l 150 gramas de 
    manteiga
l 1 xícara de açúcar
l 3 colheres (sopa) 
    de água
l 150 gramas de 
    goiabada firme 
    cortada em tiras 
    finas

Invenção alemã
- Na sua opinião, Herr Von Braun, qual foi a maior invenção alemã?

- Chopp.
- Não, sério, fora de brincadeira! Eu quero saber de coisa científica,

mecânica, eletrônica!
- O bomba da barril de chopp!!

Festa
O amigo do Manuel o convida:- O gajo. Estou a lhe convidaire para a

festa de quinze anos de minha filha.
- Está bem, patrício. Eu irei. Mas ficarei no máximo uns dois anos.

Anestesia 
 A Maria trabalha como enfermeira, num hospital:

- Doutoire, o senhor pediu anestesia local, mas cá na caixinha está escrito
 que ela foi fabricada na Alemanha. 

Bofetada
- Zezinho, não seja indelicado, de um beijo na minha amiga, 

reclama a mãe.
- Eu, não! Papai foi fazer isto e ganhou uma bofetada.  
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l QUINTA (25)
Débora Cristina, Bernadete 
Espindola, Zenilda Penteado, 
Andreia Lins, Marli Schrattner, 
Carol Hepp, Guilherme 
Hachmann, Edina Rejane Raber, 
Maycon Marques, Roselete 
Schiestl, Rosimeri Schaeffer, Marli 
Schrattner, Fatima Seibert, Katiane 
Zahler, Rejane Ferracioli, Cristiano 
da Cunha, Rodrigo Da Luz Santo

l SEXTA (26)
Magali Techh, Gabi Baumgartner, 
Fernanda Fonseca, Magali 
Techh, Fernanda Mazurek, 
Jéssyca Alyne, Liane da Silva, 
Ladi Schiller, Lucia Lopes, Rafael 
Strenske, Wish Cynthia Carla, 
Beatris Kempp

l SÁBADO (27) 
Erica Pat Dobler, Roseli Goveia, 
Tiago Lambert, Andre Bento 
Rodrigues, Rogerio Kremer, 
Adriano Marechal, Jaqueline 
Dapper, Alsemir Luiz Wilhelms, 
Lourdes Sonia Beckenkamp, 
Fabiane Raquel Sturm

l DOMINGO (28) 
Araci Bergmann, Edna Soares, 
Juliana Dias, Fabiane Raabe 
Wulff, Neidi Kotikoski, Miriam 

Winkelmann, Stefane Karine 
Bohrer Candido, Lucia Caramori, 
Senilda Lohmann, Délcio José 
Tonelli, Adair Kelm, Fabiano 
Santana, Roselene Zimmermann 
Laske, Alessandra Schoen Lopes, 
Jheinyfer Tailini Boroski 

l SEGUNDA (01)
Margarete Rediess, Gisele Lima, 
Diego Adriam, Senir Alves De 
Souza, Cris Santos, Ilse Grosklass, 
Varlene Muller Dapper, Andréa 
Trajano, Djeison Rafael, 
Alessandra Albuquerque, Vilma 
Wolfart, Simone Schiller, Rafaeli 
Ringenberg, Pedro Silva

l TERÇA (02)
Greice Mayara Cótica, Terezia 
Brandenburg, Josiene Cristina, 
Kelly Modas Femenina, 
Bernardete Cecília Hoffmann, 
Sandra Regina Lui, Claudete 
Lagemann, Marcia Alves

l QUARTA (03)
Elisangela Konrad, Angelica 
Gonçalves, Andressa Beltrani, 
Mirta Steinmacher, Maria 
Lurdes Becker Weber, Maiara 
Oliveira, Geni Braun, Larissa da 
Cruz, Cleide Sipp, Lucia Zarth, 
Lindemar Kaiser, Cleide Sipp

O tim tim da semana 
vai para a Greice 

Mayara Cótica que 
no próximo dia 

02 completa mais 
um ano de vida. 
Parabéns!

Empresárias 
rondonenses que 
fazem parte do 
Conselho Diretor 
da CMEG- Câmara 
da Mulher 
Empresaria 
e Gestora de 
Negócios de 
Marechal Cândido 
Rondon

Valderino e Erika 
Lenz de Nova Santa 
Rosa completaram 

58 anos de união no 
dia 23 de fevereiro. 

Felicidades ao casal!
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UMA DAS EXPLICAÇÕES PARA O RESULTADO FOI O CRESCIMENTO REAL DE 22% NAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, DEVIDO ÀS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO AOS ESTADOSÜ

Apesar da pandemia e queda na arrecadação, Paraná 
apresenta crescimento de receita de 1,1% em 2020

 Em 2020, mesmo com a crise 
causada pela pandemia do coro-
navírus, a economia do Paraná 
conseguiu enfrentar as adversi-
dades com certa tranquilidade. A 
análise é do secretário de Estado 
da Fazenda (SEFA), Renê Garcia 
Júnior, que esteve na Assembleia 
Legislativa do Paraná na terça-
-feira (23) para a audiência de 
prestação de contas do Governo 
do Estado. As receitas correntes 
do Estado do Paraná fecharam o 
ano de 2020 com um aumento 
real de 1,1%. “O Paraná conse-
guiu passar pela crise de uma 
forma relativamente tranquila. 
Chegaremos a 2021 com uma 
situação mais razoável perto 
do que se esperava”, registrou 

Garcia Júnior, lembrando que o 
Estado enfrentou a pandemia e a 
queda na arrecadação tributária. 

Uma das explicações para o 
resultado foi o crescimento real de 
22% nas Transferências Correntes, 
devido às transferências da União 
aos estados (LC 173/2020). Além 
do repasse do Governo Federal, 
o auxílio emergencial destinado à 
população de baixa renda ajudou 
na recuperação do consumo no 
segundo semestre. De acordo com 
a SEFA, estima-se que R$ 13 bilhões 
foram injetados na economia para-
naense por meio do benefício, o 
que impactou positivamente o PIB 
estadual em 2,3%. Mesmo com o 
cenário não tendo sido tão desas-
troso como se desenhava, Garcia 

Junior alertou que é necessário 
manter a cautela e austeridade 
neste ano. “Em 2021 a tarefa é 
complexa, mas a cooperação entre 
os poderes é necessária”, frisou.

O relatório do desempenho do 
Executivo apresentado é referente 
ao terceiro quadrimestre de 2020 
(ou seja, do período de setembro 
a dezembro) e o consolidado do 
ano passado. A apresentação do 
secretário da Fazenda é prevista 
na Lei de Responsabilidade Fis-
cal (Lei Complementar nº 101, 
de maio de 2000), que exige a 
demonstração e avaliação peri-
ódica do cumprimento de metas 
fiscais. Acompanhado por uma 
equipe de técnicos do Governo, 
o secretário detalhou as receitas, 

 A Prefeitura de Quatro Pon-
tes, por intermédio do Fundo 
Municipal de Saúde, realizará 
nesta sexta-feira (27) audiência 
pública na Câmara de Vere-
adores, iniciando às 08h30. 
Conforme o edital, a convo-
cação é para a população em 
geral participar.  

O gestor do Fundo Muni-
cipal de Saúde e secretário de 
Saúde, Marco Antônio Wickert, 
explica que diversos assuntos 
serão pautados. “Haverá a apre-
sentação da prestação de contas 
do 3º quadrimestre de 2020 

- montante e fonte dos recur-
sos aplicados no período, além 
da explanação sobre a oferta e 
produção de serviços públicos 
na rede assistencial própria, con-
tratada e conveniada em seu 
âmbito de atuação. Contamos 
com a participação de toda a 
nossa comunidade”, enfatiza.

Serão seguidas todas as 
recomendações contidas na 
portaria nº 009/2020 da Câmara 
de Vereadores, que estabe-
lece medidas preventivas de 
combate à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19).

O Provopar de Mercedes (Pro-
grama do Voluntariado Paranaense) 
promove a entrega dos kits bási-
cos de materiais escolares para as 
famílias carentes do município. A 
entrega está sendo realizada nas 
dependências da entidade.

De acordo com a presidente do 
Provopar, primeira-dama Lizandra 
Weber, os fundos para realizar a 
compra dos materiais foram arreca-
dados através da venda de pasteis e 
do apoio do comércio mercedense.

“Através da uma promoção de ven-
das de pastéis realizada na última sex-
ta-feira conseguimos arrecadar fundos 
para auxiliar as famílias com a compra 
desses materiais. Até o momento já 
foram contempladas mais de 70 famílias, 
cujos filhos estão matriculados na rede 
municipal, ou estadual, de ensino do 
município”, pontuou. 

“Não podemos deixar de 

destacar que o envolvimento de 
todo o comércio do Município está 
sendo fundamental para a campa-
nha, além de toda a comunidade 
que contribuiu com a aquisição dos 
pastéis”, complementou Lizandra.

As crianças receberam em seus 

kits todos os materiais considerados 
essenciais para que possam frequen-
tar as aulas com qualidade. Alguns 
alunos, conforme a necessidade e as 
doações recebidas pelo Provopar, 
também foram contempladas com 
mochilas e uniformes escolares.

despesas e resultados referen-
tes à contabilidade do Estado e 
respondeu aos questionamentos 
dos deputados.

O secretário de Estado da Fazenda, 
Renê Garcia Júnior, esteve na 

Assembleia Legislativa do Paraná 
para a audiência de prestação de 

contas do Governo do Estado

 Ü

DÁLIE FELBERG/ALEP

Provopar de Mercedes realiza a entrega de kits escolares Fundo Municipal de Saúde de 
Quatro Pontes fará audiência 

pública nesta sexta-feira



Paraná recebe novos lotes de 
vacinas com 167,3 mil doses

COM AS NOVAS REMESSAS, SERÃO 706.200 DOSES ENTREGUES AO ESTADO DESDE O COMEÇO DA IMUNIZAÇÃOÜ
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SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Claudio Bickel torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 
183/A/184/A, Linha Marreco, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

 SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃO

Claudio Bickel torna público que recebeu do IAT, Renovação de Licença 
de Operação para Suinocultura implantada no Lote Rural nº 183/A/184/A, 
Linha Marreco, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 23/06/2021.

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Eloi Luiz Winkelmann torna público que recebeu do IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura  implantada no Lote Rural 
nº59-A, 58-B, 59-D, Linha Sanga Furão, Marechal Cândido Rondon, Paraná. 
Validade: 13/02/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Mario Luzani torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Avicultura  a ser implantada no Lote Rural nº 
131-A, Distrito de São Clemente, Santa Helena,Paraná.
 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Mario Luzani torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação para 
Avicultura implantada no Lote Rural nº 131-A, Distrito de São Clemente, 
Santa Helena, Paraná. Validade: 15/06/2021.
 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Plínio Ledur torna público que recebeu do IAT, Licença de Operação para 
Suinocultura implantada no Lote Rural nº 26/B, do 20º Perímetro da Fazenda 
Britânia, Linha Heidrich, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Validade: 
16/07/2024.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Edelar Bulegon torna público que recebeu do IAT licença de operação para 
Suinocultura implantada no Lote Rural n° 06, Gleba n° 07, Palotina-PR. 
Validade: 17/02/2027

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Walmor Reinke torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada na Chácara 
N°12, Linha KM 09, Pato Bragado, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Paulo Zwick torna público que irá requerer ao IAT, Renovação de Licença 
Ambiental Simplificada para Suinocultura a ser implantada no Lote Rural 
nº48°, do 18º Perímetro da Fazenda Britânia, Linha Belmont Distrito Novo 
Horizonte, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

CARGILL ALIMENTOS LTDA, CNPJ N° 01.961.898/0016-03 torna público 
que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT a Renovação de Licença de 
Operação – RLO para Fabricação de rações balanceadas e de alimentos 
preparados para animais a ser implantada na Linha Água Verde, KM 2, S/
N°, CEP N° 85.940-000, no Município de Quatro Pontes, Estado do Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ademir Romeu Cleveston, torna público que irá requerer do IAT-PR, 
a Renovação da Licença de Operação para atividade de suinocultura, 
localizada no LOTE RURAL 102, Linha Divisa - 85988-000 - Entre 
Rios do Oeste/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Ademir Romeu Cleveston, torna público que recebeu do IAT-PR, a Licença 
de Operação para atividade de suinocultura, localizada no LOTE RURAL 
102, Linha divisa - 85988-000 - Entre Rios do Oeste/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Veroni Weirich e Elaine C. Weirich, tornam público que receberam do IAP, 
a Licença Prévia para a ampliação da atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 3.300 animais (2.000 animais já licenciados), a ser 
implantada na Parte “D” dos Lotes Rurais 95, 96 - São Vicente Chico - Santa 
Helena – Pr, com validade até 16/02/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO

Veroni Weirich e Elaine C. Weirich, tornam público que irão requerer ao 
IAP, a Licença de Instalação para a ampliação da atividade de Suinocul-
tura no Sistema Terminação destinada a 3.300 animais (2.000 animais já 
licenciados), a ser implantada na Parte “D” dos Lotes Rurais 95, 96 - São 
Vicente Chico -  Santa Helena – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Mascos Paulo Frá, Valmir Frá, João Paulo Fra, tornam público que recebe-
ram do IAT, a Licença Prévia para a atividade de Suinocultura no Sistema 
Terminação destinada a 2.600 animais, a ser implantada no Lote Rural 
Número 144 da Gleba Número 02 - Distrito De Sub-Sede - Santa Helena 
– Pr, com validade 17/02/2023.

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Mascos Paulo Frá, Valmir Frá, João Paulo Fra, tornam público que irão 
requerer ao IAT, a Licença de Instalação para a atividade de Suinocultura 
no Sistema Terminação destinada a 2.600 animais, a ser implantada no 
Lote Rural Número 144 da Gleba Número 02 - Distrito De Sub-Sede - 
Santa Helena - Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Ademar Gisch e outros tornam público, que receberam do IAT, Licença 
Prévia para empreendimento de Suinocultura, porte médio, modalidade 
crechário, com validade até 17/02/2023, a ser implantado na Linha Sanga 
Vera distrito Sede, município de Nova Santa Rosa, PR.

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

SÚMULA DE PEDIDO  DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

OSVALDO BENO HECK torna público que requereu do IAT Licença Ambiental 
Simplificada para PISCICULTURA,  implantado no LOTE RURAL 12-A, 
PER 20, LOCALIZADO NA LINHA FLOR DA SERRA, MUNICIPIO DE 
QUATRO PONTES - PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

LEBINO KLEIN, WAGNER JUNIOR ECCO e ERECI KLEIN tornam público 
que requereram do IAT Renovação de Licença Ambiental Simplificada para 
PISCICULTURA,  implantado no LOTE RURAL 67-A, PER 25, LOCALI-
ZADO NA LINHA LARANJAL, DISTRITO DE BOM JARDIM, MUNICIPIO 
DE MARECHAL CANDIDO RONDON-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE  
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

LEBINO KLEIN, WAGNER JUNIOR ECCO e ERECI KLEIN tornam público 
que receberam do IAT Licença Ambiental Simplificada para PISCICULTURA,  
implantado no LOTE RURAL 67-A, PER 25, LOCALIZADO NA LINHA 
LARANJAL, DISTRITO DE BOM JARDIM, MUNICIPIO DE MARECHAL 
CANDIDO RONDON-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PREVIA 
VALTER HECHT, torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia, 
para atividade de Avicultura, a ser implantado na Linha Progresso, LR. 
141/A NO MUNICIPIO DE PATO BRAGADO – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Rafael Hoffmann torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para atividade de suinocultura a ser implantada no Lote Rural nº 02.B, da 
1ª Parte do 49ª Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Nova Santa 
Rosa, Estado Paraná.

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sergio Nadir Schardong, torna público que irá requerer do IAT-PR, a Reno-
vação da Licença de Operação para atividade de suinocultura, localizada 
no LOTE RURAL 10-A, SN - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Sergio Nadir Schardong, torna público que recebeu do IAT-PR, a Licença 
de Operação para atividade de suinocultura, localizada no LOTE RURAL 
10-A, SN - 85960-000 - Marechal Cândido Rondon/PR

O Ministério da Saúde confirmou 
ao Governo do Paraná o envio de 
mais 167.300 doses de vacinas contra 
o novo coronavírus. São 102.500 da 
Universidade de Oxford em parceria 
com a AstraZeneca e a Fiocruz e 
64.800 da CovonaVac, desenvolvida 
pela Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantan.

SOMA
O Paraná recebeu até o 

momento 538.900 doses de vaci-
nas contra o novo coronavírus. Da 
Coronavac/Instituto Butantan foram 
265.600 no 1º lote, 39.600 no 2º lote 
e 147.200 no 3º lote, além de mais 
86.500 doses da Universidade de 
Oxford/AstraZeneca/Fiocruz. Com 
as novas remessas, serão 706.200 
doses entregues ao Estado desde 
o começo da imunização. O Paraná 

A administração de Pato Bragado 
convida a população para participar de 
duas importantes audiências públicas 
que irão ocorrer na sala de sessões 
da Câmara de Vereadores. Elas serão 
transmitidas pelas páginas do legislativo 
e prefeitura, no Facebook.

A primeira será realizada nesta 
quinta-feira (25), às 14h. Na oportu-
nidade será demonstrado e avaliado 
o cumprimento das metas fiscais das 
secretarias, referentes ao terceiro 
quadrimestre do exercício finan-
ceiro de 2020, conforme determina 
o artigo 9º, da Lei Complementar 
Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

A segunda será promovida pela 
Secretaria de Saúde, na sexta-feira 
(26), às 14h. Serão prestados esclare-
cimentos sobre a gestão da política 
de saúde do município, incluído rela-
tório detalhado sobre o montante 
e fonte de recursos aplicados, bem 
como sobre a oferta e produção de 
serviços na rede assistencial própria, 
contratada e conveniada, referente 
ao exercício de 2020.

atingiu nesta terça-feira (23) 286.837 
pessoas vacinadas.

PÚBLICO-ALVO
Essas novas doses continuarão a 

ser aplicadas nos públicos prioritá-
rios, de acordo com o Plano Estadual 
de Vacinação contra a Covid-19. 
Ele segue a mesma linha do PNI, 
ou seja, nesta primeira etapa da 
vacinação continuarão a ser imu-
nizados profissionais da saúde 
que atuam na linha de frente de 
atendimento aos doentes e idosos 
com mais de 80 anos.

Pelo plano, seguindo a orde-
nação por grupos prioritários, a 
previsão do Paraná é de vacinar 
cerca de 4 milhões de pessoas até 
maio de 2021. A vacinação ocorrerá 
de acordo com o recebimento dos 
imunizantes, de forma gradual e 

escalonada. Fazem parte dos grupos 
prioritários, ainda, trabalhadores das 
forças de segurança, da educação, 
do transporte coletivo, portuários, 
caminhoneiros e idosos com mais 
de 60 anos.

O Paraná tem 1.850 salas de 

vacinação nos 399 municípios. A 
quantidade de locais varia em cada 
cidade de acordo com o tamanho 
da população. Os municípios são 
responsáveis pela gestão dos pro-
fissionais para aplicação das doses 
da vacina. 

Pato Bragado realiza 
audiências públicas
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