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Fernando Volpato 
fala das perspectivas 

frente à Secretaria 
de Educação

PÁGINA 08

Setor imobiliário dribla a 
pandemia e se mantém em alta 

Nem mesmo a pandemia atrapalha o setor imobiliário na região. O segmento continua aquecido mesmo diante de toda a crise 
sanitária vivida há cerca de um ano. Muito disso deve-se ao fato da economia regional estar centrada no agronegócio, que 

igualmente vive um bom momento. O bom resultado na lavoura geralmente resulta em investimento em imóveis e consequen-
temente aquece outros segmentos da economia, como a própria construção civil. Para os empresários que atuam no mercado 

imobiliário, a perspectiva para 2021 é muito boa. PÁGINA 12

Ciscopar adia 
eleições para 
o mês de abril

PÁGINA 06
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Paulo Litro*

CONCESSÃO DE PEDÁGIOS NO PARANÁ 

Em 14 de novembro de 1997 foram 
realizadas as assinaturas dos contratos 
de concessão de 2,5 mil quilômetros 
de estradas do Paraná. Nesse dia 
iniciava um dos piores capítulos 
da história do nosso estado, com 
a adoção do modelo de concessão 
onerosa que garantiu gigantescos 
lucros para as empresas e resultou 
em uma série de disputas judiciais 
e ingerências que prejudicaram muito 
a população paranaense.

O resultado dessa concessão foram 
tarifas extremamente caras que impac-
taram diretamente no orçamento dos 
paranaenses e na competitividade do 
estado, aumentando o custo da logís-
tica de toda a cadeia produtiva e do 
turismo. Somado a isso, a maioria das 
obras previstas não foram realizadas 
ou foram suprimidas, amparadas por 
um contrato ruim que abria margem 
para manobras jurídicas, tornando as 
estradas perigosas e colocando em 
risco a vida das pessoas, danificando 
veículos e atrasando o transporte.

Depois de 24 anos com a população 
sofrendo com altos preços de tarifas 
e poucas obras, havia a esperança 
que o final do contrato significasse 
uma nova oportunidade para que a 
próxima concessão corrigisse os erros 
da anterior. Uma justificada expectativa 
que finalmente tivéssemos estradas 

Esta semana o Governo do Estado 
flexibilizou as medidas restritivas de 
enfrentamento do novo coronavírus e 
a prefeitura de Marechal Cândido Rondon 
deu um ganho a mais no relaxamento, 
especialmente das questões que envol-
viam o funcionamento do comércio e 
serviços. Em toda a região as prefeitu-
ras seguiram praticamente a mesma 
tendência, a começar por Toledo, que 
já liberou o comércio na segunda-feira.

Mas, isso não significa que o pro-
blema passou. Nada disso. A questão 
continua crítica e o Oeste é a região mais 
afetada do estado. Apesar dos muitos 
leitos de UTI que foram abertos, ainda 
é pouco diante da explosão de novos 
doentes graves que aconteceu nas últi-
mas semanas. 

Mas, a culpa disso não é do vírus. É 
das pessoas. São elas que, com falta 
de responsabilidades deram força a um 
vírus muito transmissível e letal. Todos 
nós relaxamos nos cuidados. 

Sabemos que ninguém aguenta mais 
ficar parado. Que as pessoas precisam 
trabalhar para comer, pagar suas contas, 
enfim, sobreviver. Também sabemos que 
a flexibilização das atividades ao longo 
dos últimos meses fez com que muita 
gente relaxasse e saísse para se divertir. 

Depois que começou a vacinação 
ninguém acreditava que a questão vol-
tasse a se agravar. A população já não 
estava mais respeitando as normas de 
segurança para evitar a propagação do 
vírus. E, com as novas variantes, com 
potencial de transmissão muito maior, 
a doença veio de forma muito intensa e 
destruidora. A saúde colapsou em muitos 
lugares e pessoas estão morrendo por 
falta de UTIs e mesmo dentro delas.

Agora que esse lockdown parcial 
passou, não vamos nos descuidar mais 
uma vez. Vamos preservar os cuidados, 
manter o distanciamento social, usar 
máscara e álcool gel, evitar as aglome-
rações. Se não seguirmos as regras, o 
preço a ser pago pode ser muito alto, 
tanto na economia quanto na saúde. 

A pandemia não acabou. A irres-
ponsabilidade não é de um ou outro. 
É de todos. Mas ainda dá tempo de nos 
cuidarmos um pouco melhor outra vez.

*Paulo Litro é deputado estadual, presidente do 
PSDB-PR e da Comissão de Indústria, Comércio, 
Emprego e Renda da Assembleia Legislativa do Paraná
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com manutenção regular, duplicadas e 
bem sinalizadas que aumentariam a 
competitividade do estado, fortaleceriam 
nossa economia e permitiriam a criação 
de eixos regionais de desenvolvimento 
por valores acessíveis.

Infelizmente a proposta de modelo 
de concessão híbrido apresentada pelo 
Governo Federal repete vários erros do 
contrato anterior. Esse modelo estabelece 
um desconto de apenas 15% a 20% para 
o leilão, o que muito provavelmente fará 
com que ele seja definido pela outorga, 
que é um imposto indireto que a conces-
sionária teria que pagar para a União.

Embora preveja a realização de dupli-
cação de 1.783 quilômetros, a proposta 
também cria 15 novos postos de pedá-
gio, um aumento de 55% em relação 
ao que temos atualmente, e define um 
degrau tarifário de 40% após a reali-
zação da duplicação das rodovias. Ou 
seja, teríamos uma pequena e ilusória 
redução dos valores inicialmente, para 
na sequência ficarmos reféns por 30 
anos, que é tempo de duração do novo 
contrato, aos altos preços que o próprio 
modelo permite que sejam cobrados.

No final continuaríamos com um alto 
custo de transporte em nossas estradas, 
enquanto estados vizinhos como Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul realizam 
modelos bem-sucedidos de concessões 
pelo critério de menor preço sem outorga, 

com redução de até 54% da tarifa inicial. 
Este é o modelo que defendo que seja 
implantado em nosso estado, realizado 
com um contrato bem elaborado para 
garantir tarifas baixas, execução das 
obras e transparência.

Junto com outros deputados estaduais, 
estamos realizando diversas audiências 
públicas para angariar apoio e sugestões 
para uma proposta de concessão de 
menor preço que atenda a nossa realidade 
e não uma que seja baseada em um 
pequeno e temporário desconto nos altos 
valores que são cobrados atualmente. 
Precisamos encontrar um equilíbrio para 
que a nova concessão seja justa para 
todas as partes e finalmente entregue 
aquilo que foi prometido em 1997, que 
são estradas seguras e estruturadas 
por um preço justo.

Como a realização da concessão é 
responsabilidade do Governo Federal e 
atinge a todos os segmentos, não pode-
mos ficar parados em relação a proposta 
que foi apresentada. Apenas por meio da 
união entre sociedade, setor produtivo 
e esferas públicas teremos força para 
pressionar mudanças e garantir que a 
nova concessão seja algo benéfico para 
o estado e população paranaense.

Vamos 
cuidar
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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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Em apenas duas 
semanas o Paraná 
ativou 779 leitos 
Covid-19. São 
259 leitos UTI e 
520 enfermarias. 
Esta semana o 
Paraná já soma 
1.473 leitos de 
UTI e 2.267 de 
enfermarias para 
tratamento da 
covid. Mas, na 
contramão disso 
está um universo 
cada vez maior de 
pessoas infectadas 
com o vírus. Mais 
de 1.000 pacientes 
estão aguardando 
transferência 
para um leito de 
enfermaria ou 
UTI no Paraná.



Política 3Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

11 de março de 2021

A SEDE DO GOVERNO DO ESTADO SÓ VOLTARÁ A ABRIR AS PORTAS NA PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (15)Ü

Com 17 funcionários 
infectados, Palácio Iguaçu 
fecha para desinfecção

Ü

Troca de secretário
A professora Andreia Jaqueline Bach nem chegou a esquentar a 
cadeira de secretária de Educação e já foi substituída em Marechal 
Cândido Rondon. Ela foi anunciada para o cargo no dia 25 de janeiro, 
mas esta semana resolveu abdicar da indicação, pois isso implicaria 
em um prejuízo funcional no seu plano de carreira junto ao Estado. 
Por conta disso, o município anunciou o professor Fernando Daniel 
Henz Volpato como novo secretário. Ele é nascido em Marechal 
Rondon, tem 37 anos e é servidor de carreira do município desde 2007.

Quase todos
O novo decreto com medidas de enfrentamento ao coronavírus 
publicado esta semana pela Prefeitura de Marechal Cândido Rondon 
contemplou quase todos os empresários. O segmento de eventos 
continua prejudicado, pois qualquer atividade que tenha aglomeração de 
pessoas está proibida. O setor de restaurantes também está impactado, 
pois só podem funcionar com 30% da capacidade e até às 20h. Fora 
disso, apenas por delivery.  No próximo domingo, dia 14, nenhum 
restaurante poderá servir no local. Somente com retirada no balcão 
até às 20h ou delivery até às 23h.

Auxílio emergencial
O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a nova rodada 
do auxílio emergencial contemplará valores entre R$ 175 e R$ 375, 
dependendo da composição das famílias beneficiadas. Ainda, 
segundo ele, o valor médio será de R$ 250. A PEC emergencial, 
que viabiliza a retomada do auxílio emergencial, ainda tramita 
no Congresso Nacional. 

Novo na oposição
O diretório nacional do Novo, partido do ex-presidenciável João 
Amoêdo, comunicou esta semana a decisão oficial de oposição ao 
governo do presidente Jair Bolsonaro. A medida foi comunicada a 
membros do partido por meio de um comunicado distribuído por 
e-mail a todos os filiados.

Lula de volta
O ministro do STF, Edson Fachin, anulou na segunda-feira (8) todos 
as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela 
Justiça Federal no Paraná relacionadas às investigações da Operação 
Lava Jato. Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do 
Paraná nos casos. Agora, os processos serão analisados pela Justiça 
Federal do Distrito Federal, a quem caberá dizer se os atos realizados 
nos processos podem ou não ser validados e reaproveitados. Com 
a decisão, o ex-presidente Lula volta a ser elegível e pode inclusive 
ser o candidato do PT à presidência na eleição de 2022. 

Suspeição de Moro
O ministro Nunes Marques, do STF, pediu vista e com isso adiou 
a conclusão do julgamento na Segunda Turma da Corte sobre 
a suspeição do ex-juiz federal Sergio Moro na condenação do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os ministros vão decidir se 
Moro agiu com parcialidade ao condenar Lula no caso do triplex do 
Guarujá. O julgamento começou em novembro de 2018. Na ocasião, 
Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram pela rejeição do pedido de 
suspeição. Esta semana, Gilmar Mendes e Ricardo Levandowski 
votaram por acatar o pedido, empatando a votação em 2 a 2. Cármen 
Lúcia já adiantou que apresentará o voto novamente, depois que 
Nunes Marques devolver o processo para conclusão do julgamento. 
Fachin poderá fazer o mesmo. 

O Palácio Iguaçu, sede do 
Governo do Estado, está fechado 
desde esta quarta-feira, 10 de 
março, ao menos até a próxima 
segunda-feira, dia 15 de março. A 
suspensão é por conta de um surto 
de Covid-19 que acabou atingindo 
17 funcionários do Palácio. 

O tempo em que ficará fechado 
será usado para que o espaço passe 
por um processo de higienização e 
desinfecção, conforme nota enca-
minhada pela equipe do Palácio.

Seguindo o protocolo sanitá-
rio estabelecido pela Secretaria 
de Saúde, todos os funcionários 
que estavam trabalhando presen-
cialmente foram dispensados e o 
trabalho passou a ser remoto. 

A Câmara de Vereadores de 
Marechal Cândido Rondon apro-
vou na última segunda-feira (08), 
em primeira votação, projeto de 
lei que visa reconhecer a prática 
de atividades e de exercícios físi-
cos como essenciais à saúde da 
população. O projeto de lei 1/2021 
é de autoria do vereador Cristiano 
Metzner (Suko).

Se aprovada em definitivo e 
sancionada como lei, a matéria 
garante que estabelecimentos 
prestadores de serviços destinados 
a estas finalidades - como acade-
mias e quadra esportivas, além de 

espaços públicos - possam conti-
nuar em funcionamento, mesmo 
em situações como a da pande-
-mia atual. Para tanto, deverão ser 
cumpridas as normas sanitárias a 
serem estabelecidaas pelo Poder 
Executivo Municipal. 

Durante a votação em primeiro 
turno, ao texto original foi acres-
centada emenda, de autoria dos 
vereadores Suko e Rafael Heinrich. 
Ele determina que, durante perí-
odo de epidemia ou pandemia, o 
Poder Executivo Municipal pode 
impor limitação do número de 
praticantes nas atividades físicas 

em espaços públicos e comerciais, 
desde que por decisão fundamen-
tada da autoridade competente, 
publicada no Diário Oficial.

Conforme destaca o vereador 
Suko, o projeto é importante para a 
comunidade rondonense. Ele cita 
que está cientificamente compro-
vado que a prática de atividades 
e de exercícios físicos, e o esporte 
em geral, melhoram a qualidade 
de vida e a saúde das pessoas, 
em especial a imunidade do corpo 
às doenças.

O projeto passará por mais uma 
votação em plenário.

Projeto que reconhece exercícios físicos como 
essenciais é aprovado na Câmara de Rondon

O Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná (TCE-PR) multou indi-
vidualmente em R$ 4.436,40 o 
prefeito de Paranaguá (Litoral), 
Marcelo Roque (Pode), e a secre-
tária de Saúde, Lígia Regina de 
Campos Cordeiro. O motivo foi a 
compra irregular de ivermectina 
no ano passado.

O medicamento, que é indicado 
para o tratamento de verminoses 
e não possui eficácia comprovada 
contra a Covid-19, foi adquirido pela 
prefeitura sob o pretexto de combater 
a pandemia do novo coronavírus.

Os conselheiros ainda incluíram 
o nome da secretária na lista dos 
responsáveis com contas irregu-
lares. Em julho do ano passado, 
técnicos do tribunal recomendaram 

à prefeitura a interrupção da distri-
buição ampla e gratuita do medi-
camento à população, sob o pre-
texto de combater a pandemia. 
A ação foi tomada após o fato 
ter sido relatado à Ouvidoria 
do TCE por um cidadão.

Para os analistas da Corte, a 
dispensa de licitação - que resultou 
na aquisição, por R$ 2.992.000,00, 
de 352 mil caixas com quatro com-
primidos do medicamento – não 
teve motivação legítima, sendo, 
portanto, irregular e causadora de 
dano ao patrimônio público. “Tais 
recursos poderiam ser utilizados 
para o reforço de medidas sabida-
mente eficazes, considerando-se 
ainda que se trata de momento 
de franca queda de arrecadação”, 

destacou a equipe técnica do TCE.
O relator do caso, conselheiro 

Ivan Bonilha, ressaltou ainda a 
ausência de demonstração da 
eficácia da medida.

SITUAÇÃO CRÍTICA
Na prática, a distribuição gra-

tuita de ivermectina também não 
demonstrou nenhum resultado, 
pois Paranaguá está numa situação 
tão crítica como todas as demais 
regiões do Paraná.

 O principal hospital da cidade, 
o Hospital Regional do Litoral (HRL), 
está com 100% de ocupação de 
sua Ala Covid, com seus 54 respira-
dores todos em uso. Ele registrou 
na última semana 13 mortes por 
covid em apenas quatro dias. 

Tribunal de Contas multa prefeito de 
Paranaguá por compra de ivermectina

Mesmo reabrindo na segunda-
-feira, o trabalho no Palácio será 
com o escalonamento das equipes. 

A respeito do estado de saúde 

Palácio do Iguaçu, sede do Governo do Estado, em Curitiba

dos funcionários infectados, a infor-
mação é de que o diagnóstico não 
apontou nenhum caso grave e todos 
estão bem e em casa. 
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 Davi Gerson Zimmermann e Ivone Barbosa, agradecidos pelos 
clientes e amigos conquistados ao longo destes 24 anos

Ü

Ótica Da Visão sorteia 
salário de R$ 1.100,00 em 
comemoração aos 24 anos

Mais uma vez a Ótica Da Visão 
irá presentear um de seus clientes 
com um salário extra. Com lojas 
em Marechal Rondon, Entre Rios 
do Oeste e Nova Santa Rosa, neste 
dia 10 de março de 2021 a Ótica 
Da Visão comemora 24 anos de 
muitas conquistas e alegrias. 

Para comemorar o aniversário, 
a Ótica Da Visão, como tradicional-
mente acontece, realiza o sorteio 
de um salário mínimo (R$ 1.100,00). 
A campanha denominada de “Esse 
salário é meu”, será desenvolvida 
nos meses de março e abril. Para 
participar, basta visitar uma das 
três lojas, preencher um cupom 
e depositar na urna para partici-
par do sorteio. Não é necessário 
realizar nenhuma compra, basta 
preencher o cupom e depositar 

na urna que já estará concorrendo 
ao valor em dinheiro. 

A promoção segue até o dia 30 
de abril, quando será realizado o 
sorteio. O prêmio também é uma 
maneira de celebrar o Dia do Tra-
balhador, em 1º de maio. 

PRODUTOS
A Ótica Da Visão, que é espe-

cializada em receituários e solares, 
é gerenciada pelos empresários e 
sócios Davi Gerson Zimmermann e 
Ivone Barbosa. Além de um aten-
dimento personalizado, a empresa 
prioriza a qualidade, conforto e 
bem-estar de seus clientes, sendo 
referência na região Oeste do Paraná 
quando se trata de armações, óculos 
de sol e lentes, ofertando os mais 
variados modelos e marcas, além 

de manutenção gratuita dos óculos. 
A empresa trabalha com ótimos 

preços e excelentes condições de 
pagamentos. As promoções tam-
bém é um importante diferencial 
da Ótica Da Visão.

HISTÓRIA DE SUCESSO
Os empresários lembram 

que a loja foi aberta em 1997, de 
uma forma bastante simples. Eles 
comemoram a história de sucesso. 
“Construímos uma história repleta 
de alegrias e realizações, tornamos 
real o nosso sonho. Sentimo-nos 
muito felizes e bastante satisfeitos 
com tudo que alcançamos até aqui”, 
enaltecem Ivone e Davi. 

MAIS LOJAS
O sucesso do empreendimento 

O SORTUDO SERÁ CONHECIDO NO DIA 30 DE ABRIL. CUPONS ESTÃO DISPONÍVEIS NAS TRÊS LOJAS Ü

levou os empresários a ampliar a 
sua área de atuação, levando lojas 
para as cidades de Entre Rios do 
Oeste e Nova Santa Rosa. “Pro-
curamos ter os produtos que os 
clientes querem usar, as novida-
des recentes do mercado óptico 
e os lançamentos em lentes para 
receituário, então dificilmente o 
cliente não encontra o tipo de lente 
que vem procurar em nossas lojas, 

estamos sempre inovando em rela-
ção a isso”, ressaltam. 

ENDEREÇOS
A Ótica Da Visão, em Marechal 

Rondon, encontra-se na Rua Santa 
Catarina, nº 783 – Centro, em Entre 
Rios do Oeste está localizada na 
Rua Paim, nº 931, e em Nova Santa 
Rosa situa-se na Avenida Santo 
Cristo, nº 846.
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 O ATUAL PRESIDENTE DA ENTIDADE, PREFEITO DE QUATRO PONTES JOÃO LAUFER, É UM DOS 
CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA

Ü

Ciscopar adia eleições 
para o mês de abril 

Parlamento
Lisa Hanzen, vereadora de Entre Rios do Oeste, soli-
citou a construção de uma rodoviária e de uma capela 
mortuária no município. 

Vereadores de Quatro Pontes Aldiva Terezinha de Oliveira, Cidinei 
Joner e Jean Marcos Caramore Steltter sugeriram ao executivo a 
arborização, com o plantio de árvores de sombra, bem como o plantio 
de grama nos espaços destinados ao uso de área pública específica, 
nos Condomínios Karibe e Hawai.

Vereadora Cleunice Majolo sugere gestões do Exe-
cutivo Municipal e do Governo do Estado visando à 
equalização dos efeitos econômicos trazidos pelas 
medidas sanitárias de combate à pandemia pelo 
Covid-19 em Quatro Pontes.

Vereadora quatropontense Solange Lurdes Ferreira 
solicitou informações ao Executivo, com envio de cópia 
dos Documentos de Saúde e Segurança do Trabalho, 
expedidos por Profissional de Segurança do Trabalho, 
que ateste às condições de trabalho dos agentes de 

saúde e endemias do município.

Edil rondonense Claudio Kohler (Claudinho) diante 
do novo lockdown decretado pelo Governo do Estado 
do Paraná e considerando o cenário desolador decor-
rente da pandemia mundial do novo Coronavírus, 
reiterou a solicitação objetivando apoiar e fomentar 
a classe empresarial de Marechal Cândido Rondon através da criação 
de um programa municipal denominado de “Invista Marechal” ou 
“Fortaleça Marechal”, permitindo assim a liberação de recursos e a 
formalização de convênios com a ACIMACAR e instituições financei-
ras, especialmente cooperativas de crédito, facilitando o crédito e a 
realização de empréstimos com juros subsidiados em até 100% pelo 
poder público municipal.

 
O parlamentar rondonense Dorivaldo Kist (Neco), 
solicita envio de Ofício ao Superintendente Regional 
Oeste do DER, em Cascavel, para que sejam realizadas 
melhorias na malha viária da rodovia PR-467, incluindo 
uma operação “tapa-buracos” no trecho compreendido 

entre a sede de Marechal Cândido Rondon e o Distrito de Iguiporã. 
Também sugeriu ao Executivo rondonense a disponibilização de lixei-
ras específicas para coleta do “Lixo Bom” em pontos estratégicos das 
linhas e também na sede distrital de Porto Mendes.

Vereador Vanderlei Caetano Sauer sugeriu que o 
Executivo rondonense estude a possibilidade de lici-
tar e adquirir novas estruturas para serem instaladas 
nos pontos de ônibus localizados na zona urbana da 
cidade rondonense, beneficiando assim centenas de 
munícipes que todos os dias utilizam o transporte público urbano.

Nesta segunda-feira (08), o vereador Cleiton Freitag 
(Gordinho do Suco) apresentou indicação com pedido 
de melhorias na iluminação pública, especificamente nas 
proximidades da Indústria Frimesa, na sede municipal, 
assim como no trevo de acesso ao distrito de Iguiporã.

Conforme o vereador, a indicação foi motivada por diversos pedi-
dos de munícipes, insatisfeitos com a iluminação pública deficitária 
naqueles locais.

Vereadores de Nova Santa Rosa Ari Schmidt, Valdir Kelm, Alvido 
Hergesell, Felipe Schindler e Marli Hardt solicitaram que a Prefeitura 
do município integre o Consórcio Público Municipal para viabilizar a 
aquisição de vacinas. Também solicitaram a instalação de lombadas 
na área urbana em Planalto d’Oeste, instalação de câmeras de moni-
toramento nas entradas do município de Nova Santa Rosa, e em 
pontos estratégicos da cidade e a troca de “chave geral elétrica” no 
Lago Municipal Otto Edvino Jerke.

Na terça-feira (09) o prefeito de Mercedes Laerton Weber e o vice-prefeito 
Alexandre Graunke, receberam o assessor do deputado estadual Hussein 

Bakri, Luciano Scherer. Dentre os assuntos abordados, na oportunidade foi 
oficializado os tramites para realização do convênio no valor de R$ 2 milhões 

para asfaltamento no município, assinado recentemente com Bakri.

Foi acordado durante a Assem-
bleia Geral Ordinária (AGO), reali-
zada na terça-feira (09), por vide-
oconferência, pelo adiamento das 
eleições do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde Costa Oeste do Paraná 
(Ciscopar). O presidente do Cisco-
par e prefeito de Quatro Pontes, 
João Inácio Laufer, explica que a 
transferência das eleições é devido 
à pandemia da Covid-19, ficando 
prevista para o mês de abril. 

“O Ciscopar tem três candida-
tos à presidência: eu, o prefeito de 
Assis Chateaubriand, Valter Apa-
recido Souza Correia (Valtinho) e 
o prefeito de Toledo, Beto Lunitti. 
Faremos uma reunião para decidir 

se as eleições ocorrerão por chapa 
ou consenso”, diz Laufer.

Outras deliberações oficiais do 
Ciscopar contemplaram a aprovação 
da ata anterior, projetos de reso-
luções, deliberações do Conselho 
Regional de Secretários Municipais 
de Saúde do Paraná (Cresems/
PR) e da 20ª Regional de Saúde, 
entre outros assuntos. “Debatemos 
diversas questões, principalmente a 
delicada situação que o Estado do 
Paraná vivencia com a falta de leitos. 
Estamos preocupados e tentando 
achar soluções. Muitas pessoas estão 
morrendo e a conscientização de 
toda a população em relação à 
prevenção deve prevalecer”, afirma.  

Na sessão ordinária da Câmara 
de Vereadores de Nova Santa Rosa 
de segunda-feira, dia 08, através 
do requerimento 031/2021, os 
vereadores Dolivan Lauxen, Edgar 
Buchholz, Jairon Arndt e Maria Ester 
Baumann sugeriram tratamento 
precoce para pacientes com sin-
tomas de Covid-19 para a saúde 

pública de Nova Santa Rosa. 
O requerimento é destinado ao 

prefeito Norberto Pinz para que 
determine junto ao setor compe-
tente, executar o tratamento precoce 
nos primeiros sintomas do Covid-19, 
iniciando imediatamente o protocolo 
de medicamento e suplementos na 
distribuição gratuita, ainda antes 

da confirmação dos exames.
Eles justificam com base em infor-

mações publicadas em matéria do 
site Gazeta do Povo, no último dia 
23 de fevereiro, onde se menciona 
sobre o Movimento Médicos Pela 
Vida, que defende tratamento precoce 
contra Covid-19 com medicamentos 
como hidroxicloroquina e ivermectina.

Vereadores de Nova Santa Rosa sugerem tratamento 
precoce para pacientes com sintomas de Covid-19
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 No Dia Internacional da Mulher (8 de 
março), duas mulheres ganharam os maiores 
prêmios do Programa Nota Paraná. O maior 
deles, no valor de R$ 1 milhão, saiu para uma 
contribuinte de Curitiba. O segundo prêmio, 
de R$ 200 mil, foi para outra paranaense, 
de Palmas, no Sudoeste do Estado. 

Além desses, foram sorteados 40 prêmios 
de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. 
Ainda nesta semana as vencedoras serão 
notificadas pela coordenação do programa 
e terão os valores depositados nas contas 
correntes cadastradas.

Através dos sorteios o programa dis-
tribui mensalmente R$ 4,2 milhões – R$ 2 
milhões entre consumidores que solicitam 
CPF na nota e R$ 2,2 milhões para entida-
des que cadastram o CNPJ e/ou recebem 

doações de notas fiscais. Outros R$ 800 
mil serão sorteados entre os contribuintes 
que se credenciaram no Paraná Pay, cujo 
primeiro sorteio foi adiado devido às restri-
ções impostas pela pandemia de Covid-19.

CRÉDITOS
Também na segunda-feira (08), o Pro-

grama Nota Paraná liberou os créditos para 
os consumidores que solicitaram CPF na 
nota nas compras de dezembro.

São R$ 31 milhões, sendo R$ 28,2 milhões 
para consumidores com CPF identificado e 
R$ 2,8 milhões para instituições com CNPJ 
informado. O valor é o maior em 11 meses 
e representa um acréscimo de R$ 7 milhões 
em comparação ao valor restituído do mês 
de fevereiro, que foi de R$ 24 milhões.

O momento máximo da parti-
cipação do associado na coope-
rativa está chegando. Em virtude 
das medidas de prevenção ao 
coronavírus, a Sicredi Aliança PR/
SP realizará o processo assemblear 
de forma 100% online.

Conforme o Presidente do 
Conselho de Administração, Adolfo 
Rudolfo Freitag, o momento pede 
o máximo de cuidado. “As assem-
bleias são extremamente impor-
tantes para nós, pois é quando 
colocamos em prática a transpa-
rência, apresentando nossas ações 
e os nossos números. O associado 
confia na sua cooperativa e nós 
temos o dever de apresentar a ele 
o que foi feito durante o exercício. 
Todos os anos nós nos reunimos 
presencialmente nas cidades de 
ação. Esse momento é bastante 
esperado. Sentimos muito por esse 
ano não ser possível nos encontrar-
mos pessoalmente. Pensando na 
segurança de todos, será possível 
assistir no conforto de suas casas 
e sem aglomeração. Todos estão 
convidados para participar, votar 
e construir juntos uma cooperativa 
cada vez mais sólida, transparente 

e próspera”, considerou.
O Diretor Executivo, Fernando 

Barros Fenner, explica que a coope-
rativa organizou os eventos online 
em quatro noites começando sem-
pre às 19h30. “No dia 15 para todos 
associados das agências de São 
Paulo, no dia 16 para associados 
de Marechal Cândido Rondon, no 
dia 17 para associados de Quatro 
Pontes, Mercedes e Guaíra e no dia 
18 pra associados de Entre Rios, 
Pato Bragado, Sub Sede e São José 
das Palmeiras. O ciclo encerra no 
dia 26 com a AGOE, Assembleia de 
Delegados. Estamos contando com 
todas as nossas equipes à disposição 
do associado no auxilio quanto a 
participação e ao processo assem-
blear em si. No caso de dúvidas as 
mesmas podem ser esclarecidas 
nas respectivas agências”, disse.

Presidente do Conselho 
de Administração, 

Adolfo Rudolfo Freitag: 
“As assembleias são 

extremamente importantes 
pois é quando colocamos 

em prática a transparência, 
apresentando nossas ações 

e os nossos números”

 
Cronograma 

15/mar 19h30 Agências de SP 
Barretos Centro, Olímpia, Morro Agudo, Orlândia, São 
Joaquim da Barra, Ituverava, Monte Alto, Jaboticabal, 
Bebedouro, Guaíra, Pitangueiras 

16/mar 19h30 Agências de Marechal Avenida Maripá, Dom João VI, Av .RS e Copagril 
17/mar 19h30 Região 01 PR Quatro Pontes, Mercedes e Guaíra 

18/mar 19h30 Região 02 PR Entre Rios do Oeste, Pato Bragado, Sub-Sede, São José das 
Palmeiras 

 

COMO PARTICIPAR?
Para acessar a assembleia 

é fácil. Será necessário criar um 
cadastro com login e senha no 
site https://www.sicredi.com.br/
assembleiadigital/.

Um vídeo explicativo mostra 
todo o processo de cadastro e 
participação em https://www.
youtube.com/watch?v=thbX-
td17kJo. No caso de dúvidas, 
consulte o seu gestor.

O QUE MUDA COM A 
ASSEMBLEIA DIGITAL?

Somente a forma de participação 
que será online. A participação 
do associado é registrada assim 
como no evento presencial. Per-
guntas, esclarecimento de dúvidas, 
sugestões também poderão ser 
feitas no chat. 

O comércio de Mercedes está movimen-
tando com a realização da “Semana dos 
Negócios - loucura de preços baixos”, a 
antiga e tradicional Feira do Comércio, que 
acontece nas próprias empresas identificadas, 
com preços atraentes, ofertas imperdíveis 
e produtos de ótima qualidade.

Nesta semana de ofertas, os consumidores 
poderão pesquisar os preços e realizar suas 
compras com mais facilidade e tranquilidade. 
E para motivar ainda mais os clientes, muitas 
empresas realizaram promoções.

Conforme o presidente do Comércio 
da Associação Comercial de Mercedes 
(ACIM), Robson Freiberger, a expectativa 
é bastante positiva. “É uma campanha tra-
dicional em nosso município. Os clientes 
aguardam muito por essas datas, pois são 
produtos de qualidade, mercadorias novas 
e da estação que custam bem menos aos 
consumidores”, apontou.

A campanha será realizada de 10 a 17 
de março. “Reforçamos o pedido para 
que as pessoas não saiam de casa sem 
máscara e que entendam e respeitem as 
medidas sanitárias de segurança adotadas 
pelo comércio. É preciso se cuidar. Os 
empresários estão preparados para rece-
berem seus clientes com toda a segurança 
necessária”, lembrou Robson.

No sábado à tarde o comércio merce-
dense estará fechado.

No Dia da Mulher, Nota Paraná 
faz uma nova milionária

“Semana dos Negócios - loucura 
de preços baixos” é iniciada 

no comércio Mercedense

Ü
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AO NOVO 
SECRETÁRIO 
DE EDUCAÇÃO 
DE MARECHAL 
RONDON FOI 
ANUNCIADO NA 
TERÇA-FEIRA, 
DIA 09

Secretaria Municipal de Educação de Marechal Rondon tem um novo titular. Trata-se de Fernando Daniel Henz Volpato, que 
vinha exercendo a função de diretor de departamento na pasta. O anuncio foi feito na terça-feira, dia 09. 

A administração municipal aguardava a liberação, pelo governo estadual, do nome da servidora Andreia Jaqueline Bach, 
que vinha respondendo interinamente pela Educação rondonense desde o início deste ano. A Secretaria de Estado da Edu-
cação impôs algumas condições que implicariam em prejuízo funcional, no Plano de carreira, e por este motivo Andreia 
tomou a decisão de permanecer na função de diretora da pasta no município.

Fernando é natural de Marechal Rondon, 37 anos, casado e tem dois filhos. Até então exercia a função de diretor de 
ensino na Secretaria de Educação, no setor de infraestrutura.  É formado em Educação Física Licenciatura Plena, pela Unio-
este, e em Pedagogia pela UEM. Desde os 14 anos foi atleta de handebol (goleiro) até 2019, quando participou da última 
competição. No município é professor efetivo desde 2007, com 40 horas, na disciplina de Educação Física. De 2013 a 2016 
foi diretor da Escola Municipal São João Batista, em Novo Três Passos. Trabalhou também por um ano como concursado em 
outro município, antes de assumir o concurso aqui em Marechal Cândido Rondon e por um curto período como professor 
PSS em escolas estaduais.

A reportagem do jornal Tribuna do Oeste entrevistou Fernando, para saber das suas expectativas com relação a este novo 
desafio em sua carreira.

“Vamos trabalhar muito para que a 
educação continue evoluindo, com mais 

investimentos, reconhecimento e valorização”
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n TRIBUNA DO OESTE - Você se sente preparado para 
assumir este desafio?

FERNANDO VOLPATO - Sim. Ao longo dos anos as 
vivências de diretor de escola, professor e também na 
Secretaria de Educação me proporcionaram experi-
ências diferentes, mas, que ao longo dos anos, foram 
se somando. Com este conjunto acredito que tenho 
comigo uma bagagem muito boa para administrar a 
secretaria e, principalmente, gerir pessoas. Com mais de 
600 funcionários nas escolas e CMEIs e uma demanda 
de serviços e atendimentos contínua nos educandá-
rios, será muito importante saber atender, organizar e 
gerenciar todo esse grupo.     

Marcio e, agora, vamos pintar mais 6, além dos CMEIs.  
Banheiros precisam de melhorias em alguns estabe-
lecimentos. Então temos muito trabalho pela frente e 
vamos nos dedicar muito para atender ao máximo as 
nossas instituições.

n Quais serão as primeiras ações como secretário de 
Educação?

Neste primeiro momento continuar atendendo as 
escolas com atenção devida em virtude da Covid-19. 
Esperamos que no retorno das aulas, dia 15, possamos 
atender e receber todos os nossos alunos com tranqui-
lidade e segurança para que os pais possam sentir que 
na escola os seus filhos estão sendo bem atendidos e 
mais do que isso, possam sentir que estamos cami-
nhando para novos tempos.  Espero também ainda essa 
semana me reunir com o Secretário de Coordenação e 
Planejamento, Alisson Ostjen, para tratar dos projetos 
da Educação. Temos demandas importantes e vamos 
precisar do apoio de demais secretarias para efetivá-las. 
Vou me reunir também com a equipe da secretaria para 
avaliar todo o planejamento e pensar em novas ações 
na área pedagógica, visando auxiliar as escolas e CMEIs 
na retomada das atividades.  

n Considerações finais.
Gostaria de agradecer a confiança que o prefeito 

Marcio depositou em mim, em confiar uma secretaria 
de tão grande importância. Agradecer a Marcia Winter, 
secretária de Educação de 2016 a 2020, pelo convite para 
ingressar na secretaria em 2016, o que me proporcionou 
um crescimento profissional e pessoal grandioso.  Agra-
decer a Andreia Bach, também pelo apoio. Sempre foi 
uma pessoa diferenciada nas suas relações profissionais 
e sociais pelo entusiasmo, profissionalismo, bom senso 
e seriedade naquilo que faz.  Agradecer a minha mãe 
Geni e a minha madrinha Izolde, que sempre trabalha-
ram muito para que eu pudesse ter uma educação de 
qualidade, me formar como homem e cidadão correto, 
respeitando a todos e a todas em qualquer situação. 
Agradecer a minha esposa Larissa por sempre estar 
comigo, ser minha conselheira e com certeza andará 
junto comigo neste novo caminho. Agradeço também a 
todos os meus professores que contribuíram para minha 
formação e que ajudaram na formação do profissional 
que sou. E por fim, dizer a todos os pais e alunos das 
escolas municipais e dos CMEIs que vamos trabalhar 
muito, junto com prefeito Marcio, para que a educa-
ção do nosso município continue evoluindo, com mais 
investimentos, com reconhecimento e valorização. 

n A educação está passando por um momento difícil 
em decorrência da pandemia. Como trabalhar com isso?

Com muita calma e com entendimento sobre os 
decretos e resoluções que norteiam este momento, para 
que as decisões tomadas pela Secretaria de Educação, 
em conjunto com o COE, sejam as melhores possíveis no 
momento atual. Nem sempre as decisões serão as mais 
agradáveis, entretanto, temos que prezar pela vida dos 
funcionários, professores e dos alunos. Sabemos que 
no momento a expectativa é pelo retorno das aulas por 
parte da maioria da população, mas temos que continuar 
prudentes em relação aos cuidados necessários para a 
prevenção e respeitando as normas vigentes. 

n Quais serão as prioridades da sua gestão à frente 
da secretaria?

Num primeiro momento será a retomada das ativi-
dades escolares com segurança para todos. A partir do 
momento que tivermos boas condições de segurança 
por um bom tempo e, especialmente, com a chegada 
da vacina aos professores e funcionários, teremos con-
dições de elencar mais ações na área pedagógica. É 
importante destacar que as escolas e CMEIs continuarão 
recebendo a atenção da secretaria quanto à manutenção 
dos prédios, realização de serviços, aperfeiçoamento 
dos professores, atendimento pedagógico e manutenção 
de projetos já existentes.

No que tange à infraestrutura das escolas e CMEIs, 
vamos trabalhar para, o quanto antes, concluir as obras 
que temos em andamento, na escola Ana Paula, na Escola 
Criança Feliz e no CMEI da Vila Gaúcha, para que essas 
comunidades possam usufruir dessas melhorias o quanto 
antes. Tenho em mente, ainda, melhorias estruturais 
em outras escolas e CMEIs, mas especialmente, por 
ser um pedido do prefeito, vamos trabalhar para ainda 
este ano iniciar reformas no Cmei Pequeno Polegar, 
principalmente no telhado.

n O Senhor que já foi professor, diretor de escola e 
nos últimos anos atuou na Secretaria de Educação, 
conhece muito bem a realidade das escolas. Como vê 
as estruturas dos educandários?

De uma maneira geral a estrutura das escolas e 
CMEIs é muito boa. Alguns educandários, nos primeiros 
4 anos de mandato do prefeito Marcio, já receberam 
melhorias significativas, como a escola Osvino Weirich 
(pintura e troca do telhado) e a Escola Comandante Luiz 
Augusto de Moraes Rego, em Porto Mendes, (troca do 
telhado e quadra coberta). Ainda temos muito a fazer. 
Pintamos 8 escolas nos primeiros 4 anos do prefeito 

Fernando 
Volpato, novo 
secretário de 

Educação 
de Marechal 

Rondon

Ü



Fomento Paraná disponibiliza 
pacote de medidas econômicas 
envolvendo crédito novo e 
suspensão de pagamentos

AÇÕES FORAM ANUNCIADAS RECENTEMENTE PELO GOVERNO DO ESTADO E JÁ ESTÃO 
DISPONÍVEIS NO MÓDULO EMPRESARIAL RONDONENSE

Ü
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O prefeito de Pato Bragado, 
Leomar Rohden, o Mano foi um dos 
palestrantes convidados a apresen-
tar as tecnologias implantadas no 
município que estão melhorando a 
eficiência da gestão e a prestação 
dos serviços à população em evento 
online, promovido na terça-feira 
(09) pela Rede Cidade Digital (RCD).

O encontro virtual que colocou 
a tecnologia e a inovação como 
essenciais para o desenvolvimento 
das cidades, teve participação da 
coordenadora-geral de Projetos de 
Infraestruturas para Telecomuni-
cações do Ministério das Comuni-
cações, Daniela Schettino, prefeito 
de Medianeira, Antonio Franca, 
secretário de Tecnologia da Infor-
mação de Foz do Iguaçu, Evandro 
Ferreira, além de especialistas que 
apresentam soluções disponíveis 
às prefeituras dos municípios do 
Oeste Paranaense. 

Diante do desafio dos novos 
eleitos que é ainda maior em razão 
da pandemia que vem exigindo 
novas formas de se fazer gestão, 
pautada muito mais em dados, e a 
tecnologia com papel estratégico 
no desenvolvimento de políticas 
públicas, o prefeito Mano decla-
rou que em Pato Bragado com 
seus cerca de seis mil habitantes, 

O governo do estado anunciou 
recentemente um novo pacote de 
medidas econômicas para ajudar 
a minimizar os efeitos da pan-
demia da Covid-19 na atividade 
econômica no estado. As medidas 
envolvem, inclusive, operações 
de crédito disponibilizadas pela 
Fomento Paraná.

Na manhã desta terça-feira, 
dia 09, o secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo, Valdir Port 
- o Portinho -, recebeu um bole-
tim informativo esclarecendo as 
medidas e detalhando as regras 
que estão disponíveis para micro-
empreendedores individuais, 
empresas e pessoas físicas.

Conforme a circular, os 

empreendedores que já tomaram 
crédito junto a Fomento Paraná no 
ano passado, na linha Paraná Recu-
pera com contratos de até R$ 6 mil, 
poderão solicitar a suspensão do 
pagamento de parcelas por 60 dias.

LINHAS DE CRÉDITO
Já a linha Paraná Recupera será 

reativada para novos clientes, com 
limite máximo de financiamento 
de até R$ 5 mil para pessoas jurí-
dicas e R$ 1,5 mil para pessoas 
físicas, que exerçam alguma ati-
vidade informal. Serão mantidas 
as mesmas condições e análise 
simplificada, com juros de 4,39% 
ao ano ou 0,36% ao mês.

Outras linhas disponíveis são o 

Banco do Empreendedor e Banco 
da Mulher Paranaense, da Fomento 
Paraná, para operações de microcré-
dito, com recursos repassados pelo 
BRDE à Fomento Paraná para apoiar 
principalmente microempresas do 
comércio e de serviços. Condições 
e taxas continuam as mesmas.

PEDIDOS
Conforme Portinho, todas 

estas linhas e pedido de sus-
pensão devem ser encaminha-
das no Módulo Empresarial, na 
Secretaria de Indústria, Comércio 
e Turismo, ou na Agência do Tra-
balhador (SINE). O atendimento, 
no momento, é realizado de forma 
remota através dos telefones (45) 

O secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Valdir Port, 
e a agente de crédito da secretaria, Ida Lorena Roehrs, 

analisaram as medidas que foram colocadas à disposição

 O IBGE publicou dois editais 
para contratar temporariamente 
204.307 pessoas para trabalhar na 
organização e na coleta do Censo 
Demográfico 2021. São oferecidas 
181.898 vagas para recenseador, 
16.959 para agente censitário super-
visor (ACS) e 5.450 para agente 
censitário municipal (ACM) em 5.297 
municípios do país. Os quadros 
de distribuição das vagas estão 
disponíveis para consulta no site 
do Cebraspe (www.cebraspe.org.
br/concursos/IBGE_20_RECENSEA-
DOR), empresa organizadora dos 
processos seletivos. Para Quatro 
Pontes, no caso, há quatro vagas 
para recenseador. 

As inscrições para ACM e ACS 
vão até o dia 15 e para recenseador 
até o dia 19, ambos de março. Para 
concorrer à função de recenseador, 
o candidato deve ter nível funda-
mental completo e para ACM e ACS 
Ensino Médio concluído. No ato 
da inscrição, o candidato poderá 
escolher a área de trabalho e em 
qual cidade realizará a prova. A taxa 
de inscrição (R$ 39,49 para ACM e 
ACS, e R$ 25,77 para recenseador) 
poderá ser paga pela internet ou 
fisicamente em qualquer banco 
ou casa lotérica.  

As vagas são temporárias e os 
contratos terão duração prevista 

de três meses para a função de 
recenseador e de cinco meses para 
ACM e ACS, podendo ser renovados 
de acordo com as necessidades do 
IBGE e a disponibilidade orçamen-
tária. A contratação temporária é 
regida pela lei nº 8.745/1993.

REMUNERAÇÃO
São oferecidas 5.450 vagas para 

agente censitário municipal (ACM) 
e 16.959 vagas para agente censi-
tário supervisor (ACS). Essas duas 
funções estão no mesmo processo 
seletivo e exigem escolaridade de 
nível médio completo. 

Para as vagas de nível médio, 
os mais bem colocados em cada 
município ocuparão a vaga de 
ACM, que será o responsável 
pela coordenação da coleta do 
Censo 2021 naquela cidade. Já 
o ACS supervisiona as equipes de 
recenseadores. As remunerações 
dessas duas funções são de R$ 
2.100 para ACM e R$ 1.700 para 
ACS, com jornada de 40 horas 
semanais, sendo oito horas diárias.

Além do salário, ACM e ACS 
terão direito a auxílio-alimenta-
ção, auxílio-transporte, auxílio 
pré-escola, férias e 13º salário 
proporcionais, de acordo com a 
legislação em vigor e conforme 
o estabelecido no edital.  

IBGE oferece 4 vagas 
temporárias para Censo 
2021 em Quatro Pontes

Prefeito de Pato Bragado apresenta 
tecnologias em evento online de 

Cidades Digitais do Oeste Paranaense

a vontade e a necessidade de 
inovar é crescente. 

O gestor citou como tecnologias 
de papel estratégico no desenvolvi-
mento da política pública e também 
de inclusão social no município, 
a implantação do departamento 
de Tecnologia de Informação (TI), 
pregão eletrônico, laboratório 
de robótica, internet via fibra 
óptica em todos os setores públi-
cos, protocolo on-line que será 

disponibilizado em breve, vários 
investimentos no Portal Transpa-
rência, nomeação, nos próximos 
dias do Conselho de Gestão de 
Inovação Tecnológica, projeto de 
implantação de Webcam, WiFi e 
tela interativa em todas as salas de 
aula, iluminação de toda cidade 
com lâmpadas de led, além de 
buscar possibilitar, a curto prazo, 
internet gratuita à população, entre 
outras conquistas. 

  

3284-8794, (45) 99969-5062 
(WhatsApp do Módulo Empre-
sarial) ou 3254-8350 (SINE).

“Estamos disponíveis para 
atender os rondonenses neste 
momento delicado. O governo 
do estado está oferecendo estas 
possibilidades e nós daremos con-
dições para que sejam acessadas. 
Nossos agentes de crédito estão 
à disposição para mais esclare-
cimentos”, afirmou o secretário.

ACIMACAR
Outra linha disponibilizada 

pela Fomento Paraná é a Linha 
Fomento Turismo, para operações 
acima de R$ 20 mil, destinadas 
a empresas do setor de turismo 
com cadastro no Ministério do 
Turismo (CADSATUR). A taxa de 
juros é de 5% ao ano + Selic. Esta 
linha é encaminhada através da 
Acimacar (Associação Comercial e 
Empresarial de Marechal Rondon). 

Ü



LOJA CONTA COM PROMOÇÕES EM COMEMORAÇÃO A INAUGURAÇÃO Ü

Nova opção para deixar sua casa 
ainda mais bonita e aconchegante 

Municípios10 Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira
11 de março 2021

 Desde quarta-feira, dia 10 de março, a 
comunidade de Marechal Rondon e região 
conta com os produtos da Bela Casa Móveis.

O empreendimento é de propriedade 
da empresária Cleci Teixeira e família, que 
também são proprietários da Ortocolchões 
Móveis e Estofados. A Ortocolchões atende 
desde 2011, portando, há 10 anos oferecendo 

os melhores produtos, com ótimos preços, 
aliado a um excelente atendimento.

PRODUTOS
A Bela Casa Móveis oferece aos clientes 

completa linha de estofados, poltronas, 
pufes, mesas de jantar, buffet, aparadores, 
cristaleiras, guarda roupas, criado mudo, 

camas, colchões, cabeceiras e decorações.

PROMOÇÕES
Para marcar a inauguração, a loja está 

com várias promoções e ótimos descontos 
nas compras à vista e crediário facilitado.

Entre as promoções está um roupeiro 
Palace, com espelho, no valor à vista de 

R$ 1.690,00, ou em 12 vezes de R$ 198,00.

ENDEREÇO
A família Bela Casa Móveis e Ortocolchões 

convidam a todos para conhecerem a loja na 
rua Paraná, 555, próximo a Igreja Católica, em 
Marechal Rondon. Os telefones de contato são 
(45) 3199-0124 (fixo) ou 45 99966-0253 (Cleci).

Bela Casa Móveis está localizada na rua Paraná, 555, próximo a Igreja Católica Família Bela Casa Móveis e Ortocolchões Ü Ü
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PA hora é agora
Celson Joris, da Imobiliária Joris, possui 

34 anos de experiência na área. Para ele 
a experiência é muito importante para o 
assessoramento dos clientes na hora de 
fazer qualquer negócio. Sobre 2021, ele 
concorda que deverá ser um ano promissor 
para o mercado imobiliário, mesmo com a 
pandemia. “O agronegócio está em alta. Os 
preços estão excepcionais. Também nunca 
foi tão propício financiar um imóvel, com 
a baixa das taxas de juros. O momento de 
adquirir um imóvel é agora”, enalteceu.

EXCELENTE SAFRA QUE ESTÁ SENDO COLH IDA, 
ALIADA A BONS PREÇOS PAGOS PELOS PRODUTOS 
AGRÍCOLAS, DEVE CONTRIBU IR PARA QUE NOVOS 
INVESTIMENTOS SEJAM REALIZADOS

Setor imobiliário se  
mantém aquecido e 
perspectivas para 2021 
também são otimistas

 Apesar de todos os problemas 
causados pela pandemia do novo 
coronavírus que já se estende por 
mais de um ano, dois setores se 
mantiveram em alta e com excelentes 
perspectivas para 2021. O ramo 
imobiliário e o setor agrícola. Ambos, 
muitas vezes, estão relacionados, 
já que muitos agricultores, quando 
realizam boas safras, investem os 
valores decorrentes da venda de 
produtos, como soja e milho, em 
imóveis na cidade. Isso movimenta 
o setor da construção civil e outros 
setores da economia.

A reportagem do jornal Tribuna do 
Oeste ouviu corretores de imóveis que 
falaram das perspectivas e também 
deram dicas de investimentos. 

PNovas tendências
O proprietário da Integrity também ressaltou que com a boa colheita da soja, aliada ao bom preço 

da saca, trará mais investimentos na região, tanto na área rural como urbana. “Precisamos estar 
atentos às novas tendências na procura por imóveis urbanos, pois os consumidores estarão cada vez 
mais procurando imóveis com mais espaço de lazer (piscina, área de festa, mais quintal, varanda) e 
também lugar para ter seus animais domésticos. Podemos colocar isso na conta da pandemia, pois a 
valorização do espaço doméstico tem feito a grande diferença na saúde de todos”.

PValorização das áreas rurais
Werno também mencionou sobre a valorização imobiliária, nas áreas agrícolas. Ele lembrou 

que como quase sempre todos os contratos de compra e venda são realizados em sacas de 
soja, é necessário cada vez mais conhecimento das imobiliárias e corretores na condução do 
negócio, bem como a melhor avaliação, pensando sempre em não prejudicar o comprador 
nem mesmo o vendedor. “Estamos tendo uma supervalorização das áreas rurais com a soja em 
alta. O setor urbano acabou tomando a frente dos negócios em imóveis, com fortes atrativos 
também no setor de locação, trazendo excelente rentabilidade. O canteiro de obras avança a 
todo vapor. A região em que vivemos é agraciada por um povo forte e determinado. Se há um 
diferencial para nosso progresso, é isto”, finalizou. 

POpções 
O corretor de imóveis Cleiton Freitag 

lembrou que há um bom número de 
imóveis a disposição para a venda, porém, 
isso faz com que em muitos casos a oferta 
gere dúvidas entre os compradores, de qual 
é o melhor imóvel a ser adquirido. “Uma 
coisa é certa: o imóvel que é adquirido, 
sempre vai valorizar. O melhor investimento, 
hoje, é no mercado imobiliário”, afirmou.

POferta e procura
Cleiton lembrou que muitos empresários se especializaram na construção de 

imóveis para a venda, por isso sempre há imóveis a disposição, desde os mais 
acessíveis até os imóveis mais sofisticados. “Sempre existe a oferta e a procura. Temos 
imóveis dos mais variados preços. Nós, corretores de imóveis, primeiramente ouvimos 
as necessidades e/ou objetivos dos clientes com o imóvel que pretende adquirir, para 
então oferecer o que melhor se encaixa para ele. Somos especializados em fazer com 
que compradores e vendedores saiam satisfeitos”, apontou Freitag.

Cleiton 
Freitag, 
corretor de 
imóveis

PPara todos os gostos
Joris destaca que os imóveis que estão sendo comercializados são de todos os 

tamanhos e faixas de preços. “Trabalhamos com todos os segmentos em imóveis, desde as 
casas financiadas pelo governo federal até residências maiores”, enfatizou. 

Sobre o crescimento do setor no município rondonense, Celson menciona ser notório 
que os loteamentos continuam em expansão, da mesma forma que os prédios no centro da 
cidade. “Muitas torres estão sendo erguidas. O bem mais precioso que pode ser adquirido, 
na vida, é a moradia. Tanto para uso próprio como para obter renda através do aluguel. Para 
isso deve-se buscar um corretor para orientar de como fazer o melhor negócio”, salientou.

Celson Joris, 
da Imobiliária 
Joris

Werno 
Elias Koch, 
proprietário 
da Integrity 

Imobiliária e 
Incorporadora

PMomento positivo 
O corretor e perito imobiliário 
Werno Elias Koch, proprietário da 
Integrity Imobiliária e Incorporadora, 
confirmou que o ano de 2021 iniciou 
com uma crescente no mercado 
imobiliário. Segundo ele, um fator 
que continua contribuindo para esta 
elevação são as taxas de juros bancá-
rios, que continuam baixas, incenti-
vando consumidores a adquirir imóveis 
com pagamento parcelado. “A taxa 
Selic continua caindo, fazendo com 
que investidores em renda variável, 
continuem migrando para o setor de 
imóveis”, explicou.

PGeração de empregos
Werno lembrou que outro ponto positivo da alta 

do mercado imobiliário é a geração de empregos e 
renda, que são muito importantes neste momento 
de pandemia. “O lado social, que precisa ser tratado 
sempre com muita atenção, é o maior beneficiado, 
pois há geração de emprego e renda. Em alguns 
momentos, inclusive, sentimos escassez de 
profissionais no mercado de trabalho, como por 
exemplo, operários da construção civil”, apontou.



Sistema Fecomércio Sesc Senac PR 
dispõe de aplicativo e competição 
contra o mosquito da dengue 

JÁ SÃO 3.927 CASOS CONFIRMADOS DE DENGUE NO ESTADO DESDE O FIM DE JULHO DE 2020 
ATÉ O INÍCIO DE MARÇO DE 2021

Ü

Municípios 13Tribuna do Oeste 
Quinta-Feira

11 de março de 2021

Os quatropontenses inscritos na 
pré-seleção das unidades habita-
cionais de interesse social do Pro-
grama Casa Verde e Amarela, que 
propõe a edificação das 31 unidades 
habitacionais remanescentes da 
primeira convocação, deverão se 
apresentar junto à prefeitura até 
sexta-feira (12) e/ou ligar no 3279-
8100. A etapa visa à verificação da 
documentação e orientações para 
dar continuidade ao processo. 

O edital nº 024/2021 com a 
relação dos inscritos foi publicado 
na data de ontem (08) pelo Con-
selho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social 
(FHIS) e pode ser conferido no 
Diário Oficial, acessando www.

quatropontes.pr.gov.br. 
As casas populares também 

integrarão o Residencial Bem 
Viver, conjunto habitacional social 
que estará localizado em frente 
aos Bairros Itatiaia e Alvorada. As 
obras serão realizadas pelo Grupo 
H3 Empreendimentos Imobiliários, 
de Paranavaí. Elas consistem na 
construção de um loteamento 
de duas quadras, com o total de 
62 lotes urbanos, nos quais serão 
construídas as casas com área de 
quase 50 metros quadrados, divi-
didas 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 plantio de árvores. 

A Secretaria de Estado da Saúde 
(SESA) divulgou na terça-feira (9), 
o último Informe Técnico 22, apre-
sentando os dados sobre a conta-
minação por dengue no estado. 
Já são 3.927 casos confirmados de 
dengue no estado desde o fim de 
julho de 2020 até o início de março 
de 2021. O estado registra 80 casos 
severos da doença e nove óbitos. 
Dos 399 municípios do estado, 347 
apresentam notificações de den-
gue e, deste total, 223 cidades com 
casos confirmados.

Para frear os casos da doença 
no Paraná, o Sistema Fecomércio 
Sesc Senac PR entrou na guerra 
contra o mosquito Aedes aegypti e 
desenvolveu uma série de ações 
para conter o desenvolvimento da 

doença e convida a população a 
aderir à campanha Aqui o Mosquito 
Não Entra.

A principal estratégia da cam-
panha é eliminar focos do mos-
quito, registrar em fotos o antes e 
o depois, compartilhar no aplicativo 
do Sesc PR. Para cada ação haverá 
uma pontuação. Os participantes e 
os municípios que mais obtiverem 
pontos por eliminação do mosquito 
e criadouros serão premiados ao 
termino da campanha, em 15 de abril.

ENCONTRO
Na terça-feira, dia 09, a secretária 

de Saúde de Marechal Rondon, 
Marciane Specht, acompanhada 
dos servidores do Setor de Ende-
mias, Sérgio Radke e Solange Rohr, 

recebeu uma comitiva do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac PR, for-
mada pelo gerente executivo do 
Sesc, Carlos Cremonini, a gerente 
executiva do Senac, Shenia Uez, o 
presidente do Sindicomar, Ademar 
Bayer, e a nutricionista do Sesc, 
Thais de Oliveira.

Em pauta, a apresentação do 
módulo contra a dengue que está 
hospedado no aplicativo Sesc 
Paraná, que tem como objetivo 
auxiliar na força tarefa para eliminar 
os criadouros do mosquito e regis-
trar em fotos o antes e o depois.

APROVAÇÃO
A secretária Marciane aprovou 

a iniciativa. “É uma ideia fantástica 
e com certeza somará muito na 

luta contra a dengue. Muitas vezes, 
com um estímulo, as pessoas aca-
bam cumprindo o seu dever, que 
é no mínimo deixar o terreno de 
casa limpo, eliminando os focos 
do mosquito da dengue. Parabéns 
aos responsáveis”, destaca.

APLICATIVO E COMPETIÇÃO
Para ter acesso à campanha 

digital de combate à dengue é 
necessário fazer o download do 
aplicativo Sesc Paraná nas lojas 
Play Store ou App Store. Depois de 
abrir o aplicativo Sesc Paraná, basta 
clicar no ícone do canto superior 

esquerdo, fazer a inscrição do 
usuário e registrar a participação.

No ambiente do participante 
ficarão disponível funcionalidades 
como número de focos do mosquito 
já eliminados, galeria de fotos com 
registros de criadouros elimina-
dos e a performance obtida, com 
pontuação. A cada eliminação o 
usuário ganha um ponto e há uma 
classificação a ser conquistada. 
Com cinco pontos obtidos, o par-
ticipante se torna um aprendiz; 
com dez, agente; com 20, detetive; 
com 40, inspetor e, ao atingir 70 
pontos, comissário. 

A Prefeitura de Nova Santa Rosa 
lançou recentemente o aplicativo 
de autoatendimento do município 
para os cidadãos que buscam a 
inovação e facilidade dos serviços 
digitais. Os recursos ofertados no 
aplicativo permitem que o usuário 
interaja com a prefeitura sem ter 
a necessidade de ir até a sede da 
administração municipal. Dessa 
forma o município disponibilizou 
o novo Portal de Autoatendimento. 
Todos os serviços já disponibilizados 
no portal anterior foram migrados 
para o novo, com o incremento de 
novas funcionalidades e o lança-
mento do aplicativo para tablets 
e smartphones.

Para garantir a segurança das 
informações disponibilizadas no 
aplicativo, cada usuário precisa 
fazer login com cadastro criado 
no Portal do Cidadão. Para quem 
já utiliza o Portal de Autoatendi-
mento do Município deve utilizar o 

mesmo login e senha para acessar 
o aplicativo, caso não tenha, basta 
solicitar o acesso. Também será 
possível usar a opção de acesso com 
o login único do Governo Federal 
pelo portal gov.br no link: https://
sso.acesso.gov.br/login?client_id=-
contas.acesso.gov.br

Novos serviços serão gradativamente incorporados e divulgados no próprio aplicativo.

Prefeitura de Nova Santa Rosa lança 
aplicativo de autoatendimento Segundo o Boletim Epidemio-

lógico da Secretaria Municipal de 
Saúde de Mercedes, os números de 
suspeitos de dengue estão crescendo 
diariamente. Neste ciclo são 76 noti-
ficados, com 15 casos positivos, 11 
descartados e 50 em investigação.

A pasta alerta aos mercedenses 
que não coloquem os cuidados 
com a dengue em segundo plano. 
Para evitar a proliferação do mos-
quito Aedes aegypti, basta realizar 
medidas simples como não deixe 
água acumulada em vasos de plan-
tas, pneus, garrafas plásticas e, até 
mesmo, em recipientes pequenos 
como tampas de garrafas. Piscinas sem 
uso também requerem manutenção. 

Semanalmente a AMAR 

(Associação Mercedense de Agen-
tes Recicladores) realiza a recolha 
de materiais recicláveis na sede e 
nos Distritos de Três Irmãs e Arroio 
Guaçu. O uso de repelentes tam-
bém é uma forma de prevenção 
contra as infecções transmitidas 
pelo mosquito Aedes Aegypti - 
dengue, chikungunya e zika.

A Secretaria Municipal de 
Saúde informa, ainda, que estão 
sendo realizados bloqueios quí-
micos contra a dengue nas áreas 
com casos de dengue suspeitos e 
confirmados. A ação consiste na 
aplicação de inseticida com bomba 
costal motorizada com objetivo de 
eliminar o mosquito Aedes Aegypti, 
transmissor da doença.

Secretaria de Saúde de Mercedes alerta para 
o aumento no número de casos de dengue

 Prefeitura de Quatro Pontes chama inscritos 
no programa habitacional para se apresentar

As opções ficam disponíveis conforme 
o perfil de quem acessa o aplicativo.

Para baixar e instalar o aplicativo 
no smartphone, basta ir até a loja 
de aplicativos do Android ou iOS, 
e procurar pelo aplicativo Atende.
net ou fazer a leitura do QR Code 
da imagem acima. 

Os principais serviços 
disponibilizados ao cidadão são: 

Emissão das guias do IPTU;
Alvará;
Taxas;
Dívida ativa;
Extrato de débitos;
Parcelamento de débitos;
Emissão de CND;
Solicitação de serviços diversos;
Processo digital. 

Os principais serviços disponibilizados 
aos servidores públicos são:

Recibo de pagamento;
Comprovante de rendimentos;
Demonstrativo de tempo de serviço.

Os principais serviços disponibilizados 
para empresas são:

Consulta de licitações;
Localização de empresas;
Emissão de alvará;
Valores a receber.
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*Higienizando os produtos 
oriundos do supermercado

Importância
 Você sabia que é necessário lavar as 
embalagens dos produtos após as compras? 
No supermercado, os itens ficam expostos 
às mais diversas sujeiras, vírus, bactérias 
(afinal, você não sabe se alguém com alguma 
gripe, por exemplo, tocou em algum produto 
com a mão contaminada e devolveu para a 
prateleira). Por isso, eles precisam passar por 
um processo de higienização em casa, antes 
de serem guardados. 

Lave frutas e legumes 
separadamente
Antes de guardar os vegetais - frutas e 
legumes como maçã, ameixa, limão, cenoura, 
batata, abobrinha e beterraba - é muito 
importante realizar uma lavagem caprichada. 
Pegue um alimento por vez, coloque debaixo 
da água corrente por cerca de 15 segundos e 
esfregue bem. Para eliminar possíveis vírus, 
uma boa sugestão é esfregar os alimentos 
com uma escova ou uma esponja e um 
pouco de detergente. Essa sugestão serve, 
principalmente, para os vegetais com 
casca. Depois de higienizar corretamente, 
basta armazenar os alimentos na geladeira 
ou em outro local apropriado.

Verduras folhosas devem ser 
deixadas de molho em uma 
solução com água sanitária
Para eliminar todas as sujeiras e 
microrganismos de verduras folhosas 
(como alface, rúcula, agrião, couve, brócolis 
e espinafre), a nossa dica é preparar uma 
solução com 1 litro de água e uma colher de 
sopa de água sanitária. Coloque os vegetais e 
a solução em uma bacia e, então, deixe por 
cerca de 15 ou 20 minutos. Assim, todas as 
sujeiras e microrganismo serão eliminados! 
Mas atenção: nem toda água sanitária 
serve para esse propósito. Verifique na 
embalagem se a sua é própria para a 
limpeza de vegetais e, se não for, opte pelo 
vinagre para fazer a higienização.

Latas e garrafas podem ser 
lavadas com detergente
Quando se trata de itens com embalagem, 
a limpeza deve ser feita como se fosse 
uma louça comum. Latas e garrafas, por 
exemplo, podem ser lavadas com esponja e 
detergente. Lembre-se de esfregar todas as 
partes dos produtos e, depois, basta enxaguar 
normalmente. O detergente consegue 
eliminar as sujeiras e, ao mesmo tempo, 
possíveis vírus e bactérias que estejam na 
embalagem. Após realizar a lavagem, seque 
com um pano e organize os produtos na 
despensa. Bem simples, né?

Descarte caixas de papelão, 
plásticos e guarde os alimentos 
em potes herméticos
Para armazenar arroz, feijão, farinha e 
cereais, a nossa sugestão é recorrer aos 
potes herméticos. Assim, os alimentos 
ficam bem conservados, livres de traças e 
outros insetos. Além disso, ao recorrer a esse 
modo de armazenamento, você descarta 
as embalagens plastificadas e caixas que 
costumam vir sujas do supermercado.
Obs.: Caso você prefira continuar 
armazenando os produtos em suas 
respectivas embalagens, será necessário 
realizar uma lavagem caprichada. Use uma 
esponja com detergente para limpar sacos de 
plástico e um pano com álcool para retirar as 
sujeiras de caixas de papelão.

 A pandemia completa um ano, no Brasil, neste mês de 
março.  Mas apesar desse período, seus impactos na sociedade 
ainda são vistos pelo número de óbitos por dia ocasionado pelo 
coronavírus no Brasil.

De acordo com o Consórcio Nacional de Imprensa, as 
fatalidades diárias no país têm se mantido acima de mil pessoas 
diariamente, o que mostra a necessidade de se reforçar a 
prática de cuidados durante a rotina.  “Com as mudanças 
trazidas nesse período, uma delas se destaca especialmente 
por estar relacionada à alimentação: a higienização dos 
alimentos”, diz Jousinny Patrício, nutricionista.

Embora não haja comprovação científica de transmissão 
do vírus por meio dos alimentos, a especialista alerta que 

eles podem ser um veículo quando são manipulados por 
alguém infectado e, depois, ingeridos por outra pessoa. 
Daí a importância dos cuidados ao se alimentar. “Temos 
que ficar atentos no uso adequado de máscaras e luvas 
pelos trabalhadores da área de produção de refeições e 
continuarmos a higienizar corretamente os alimentos quando 
compramos ou antes de consumi-los”, reforça Jousianny.

Considerando que grande parte das pessoas está menos 
rigorosa quanto aos protocolos de cuidados com a higienização 
dos alimentos, se comparado ao início da pandemia, a professora 
Jousinny relembra e traz algumas dicas para continuar evitando 
riscos de contrair não só o coronavírus, mas Doenças Transmitidas 
por Alimentos (DTA). 

Especialista reforça 
sobre a importância de 
manter a higienização dos 
alimentos na pandemia

NUTRICIONISTA 
INDICA CUIDADOS 
NECESSÁRIOS COM 
A ALIMENTAÇÃO 
PARA SE PREVENIR 
CONTRA O NOVO 
CORONAVÍRUS

l Comida por delivery
O hábito se tornou ainda mais comum 
nesse período e passou a requerer, por isso, 
maior atenção assim que a refeição chega, 
tanto no descarte da embalagem e/ou das 
sacolas externas, quanto na higienização 
(com solução clorada ou álcool) dos locais 
por onde o produto ou a embalagem foram 
manuseados;

l Supermercados
Quando for às compras de gêneros 
alimentícios, sempre limpe o carrinho ou 
o cesto com álcool 70% antes de colocar 
as mãos. Durante a compra, não coloque a 
mão no rosto, nariz, olhos ou boca, e tenha 
por perto sempre um álcool em gel para as 
mãos;

l Alimentos não perecíveis
No caso da higienização de não perecíveis, é importante avaliar as 
embalagens externas que podem ser descartadas e armazenar o conteúdo 
interno em potes fechados. Se for impossível descartar a embalagem, 
deve-se higienizar com um pano contendo água e sabão (por exemplo, vidros, 
latas e plásticos rígidos podem ser limpos assim) ou solução sanitizante. 
Vale relembrar que o novo coronavírus pode sobreviver por horas e até dias 
dependendo da superfície, da temperatura e da umidade do ambiente.

l Alimentação presencial em 
locais públicos
Atenção na hora de escolher o restaurante, 
lanchonete ou padaria onde vai se 
alimentar, pois conforme a regulamentação 
da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária), mesmo que os alimentos sejam 
improváveis veículos de transmissão da 
Covid-19, é fundamental o atendimento 
fiel às Boas Práticas de Fabricação e 
de Manipulação de Alimentos a fim de 
continuar a garantir a entrega de alimentos 
seguros à população. Além disso, os 
estabelecimentos fornecedores de refeições 
devem fortalecer o protocolo. Assim, 
contribuem para diminuir a transmissão 
direta da Covid-19 de pessoa a pessoa no 
ambiente de produção de alimentos, devido 
ao rigor com a higiene.

l Feiras
Ao chegar da feira de hortifrútis, após descartar a embalagem externa e sacolas, 
lave as frutas e os legumes um a um e os vegetais folhosos folha a folha em água 
corrente, para a retirada de sujidades como terra, restos de folhagens, insetos, etc. 
Depois, deixe-os imersos em solução sanitizante, como a própria solução clorada 
(seguindo as regras de diluição e o tempo recomendados pelo fabricante no 
rótulo). Em seguida, enxágue muito bem.

l Importância
“Ao realizar os cuidados referentes 
aos alimentos que consumimos 
e a sua procedência, incluindo o 
manuseio correto na higienização 
dos mesmos ao comprá-los, além 
de evitar qualquer risco de 
Covid-19, estaremos nos 
preservando de contrair alguma 
DTA”, conclui a especialista.
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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.

Sonhar e olhar para frente é fundamental para 
descobrir o que deseja, ariano. Isso inclui a 
necessidade urgente de aprender a planejar e 
focar em ferramentas eficientes para que você 
possa realizar os seus grandes sonhos. È hora de 
manter a mente aberta, mas sem perder o foco.
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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.

Cuidar das coisas da casa e da família é importante 
até para que o seu trabalho possa fluir, virginiano. 
Talvez, inclusive, você tenha até mais vontade 
de ficar em casa e vale a pena respeitar. Mas 
os assuntos de trabalho estão bombando e 
trazendo novos ventos de boas mudanças.
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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 bom momento para cuidar de forma mais 
ativa das coisas da casa e da família, pisciano. 
Mas sem deixar de colocar energia no trabalho, 
já que o céu desses dias favorece as questões 
profissionais oferecendo mais clareza e visibilidade 
para mostrar o seu melhor.
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ao meio, por cima. Com uma colher
coloque a gelatina por cima dos
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Foco em fazer as mudanças que tanto deseja, 
taurino, sem deixar de valorizar e cuidar do que 
já tem. Valorize seu potencial, seus recursos, e 
perceba o quanto as coisas podem estar mais 
no seu controle do que você está percebendo. 
Todos os recursos estão aí. Saiba utilizá-los.
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MODO DE PREPARO:
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coloque o leite condensado, o
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aproximadamente 3 horas.

Um momento de energia em alta, geminiano, 
ótimo para realizar seus sonhos e metas. Um 
momento importante em termos de parcerias 
e relações, mas que pede cuidado para não 
falar demais sobre suas coisas mais íntimas. 
É um momento de grandes ideias e atitudes.
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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 importante para entender o 
que você quer e pode fazer, leonino. Um céu 
favorável para a busca de prazer, para inicios e 
mudanças nas relações e para utilizar ainda mais 
a sua criatividade. É hora de ter atitude frente 
aos seus projetos e fazer acontecer.

culináriaculinária
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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 de inquietação, canceriano, mas 
ótimo para resolver pendencias, coisas antigas 
e questões do passado. Um momento favorável 
para organizar melhor a sua rotina, buscar mais 
qualidade de vida e formas mais eficientes de 
dar conta das coisas práticas do dia a dia.
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Quantos quilos por dia emagrece um ca-
sal que optou pelo Regime parcial?
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o horóscopo?

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

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

MODO DE PREPARO:

 IN
GR

ED
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 um passo além nas questões ligadas 
a estudos e trabalho, libriano. A comunicação 
está super em alta nesta semana ótima para 
contatos, conversas, atividades intelectuais, 
reuniões, apresentações e negociações. Todo 
tipo de estudo é bem vindo.
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Bens móveis são os fabricados em mar-
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Qual a capital do Estado Civil?
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O Superior Tribunal de Justiça tem esse nome
porque fica no último andar do edifício?
O Arroz com feijão pode ser considerado
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Gelatina ao creme
com morangos

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

MODO DE PREPARO:
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:

Dissolva a gelatina conforme
as instruções da embalagem.

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

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

É importante manter o foco nos assuntos 
de trabalho e dar passos seguros na direção 
do que planeja, escorpiano. Mas não perca 
oportunidades que possam surgir pelo caminho. 
Assuntos financeiros pedem especial atenção 
e podem trazer novidades.
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com morangos

 2 caixas de gelatina sabor morango
 1 lata de leite condensado
 1 lata de creme de leite
 1 e 1/2 latas de leite (use a medida do leite
    condensado)
 2 colheres (sopa) de maizena
 1 caixa de morangos cortados ao meio
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MODO DE PREPARO:
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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.

Não tenha medo de entrar em contato com suas 
emoções, sagitariano, e valorizar e acolher o que 
você sente. Talvez você até esteja mais sensível, 
emotivo e percebendo tudo mais claramente. 
Cuidado com brigas e discussões, especialmente 
nas relações afetivas.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

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

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

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

Um momento bom para organizar melhor as coisas 
da rotina, capricorniano, revendo horários de 
forma que tudo fique mais saudável e confortável 
pra você. Podem ser dias de mais saudosismo 
e sensibilidade, de mais apego emocional e 
vontade de estar junto de quem você ama.
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Gelatina ao creme
com morangos

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

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

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

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

Um bom momento para definir estratégias e 
correr atrás dos seus sonhos, aquariano. Os 
assuntos que envolvem grupos, amigos, equipes 
e outras pessoas em geral estão favorecidos. 
Ótimo para fazer reunião, negociar, compartilhar 
ou aprender alguma coisa junto.

Humor

Pudim de Pão De Liquidificador 

Palavra cruzada
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l 4 ovos
l 1 lata de leite condensado
l 3 pães (francês)
l 1 colher de margarina
l 2 medidas de leite (medir na lata 
de leite condensado)
l 1/2 xícara de açúcar
l 1 xícara de açúcar para a calda

Misture todos os ingredientes no 
liquidificador e bata bem.

Reserve. Em uma forma própria para 
pudim derreta o açúcar para fazer a calda, 
espere endurecer um pouco e coloque o 
líquido que está no liquidificador. Leve 
ao fogo por uns 35 minutos ou até você 
enfiar um garfo e ele sair limpo. 

Ovo
- Querida o que tem pro almoço??

- Língua de vaca!
- Credo! Eu não vou querer. Onde se viu eu comer uma coisa que sai da 

boca da vaca. Me traz um ovo!

Obedecendo a mãe
A professora da aula de religião pergunta para as crianças:

- Quem quer ir pro céu?
 Todas as crianças levantam a mão, menos o Zezinho.

- Zezinho, você não quer ir pro céu?
- E que a minha mãe me mandou ir direto pra casa depois da aula.

Faz mal
Dois amigos conversam:

-É claro que não se pode misturar manga e leite!
-Pode-se sim! Isto é apenas boato!

-Ah, é? Pois saiba que uma vez eu tomei leite de manha, e depois do almoço 
comi três dúzias de manga e fiquei com uma baita indigestão!
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CF
TACOGRAFO

DEMAISLIS
SEISRINS
TIRARO

SELO
EXSETA

N

CAATOADA
LUAIREC

MISTERIOSO
NOONAM

O

PINGAIT
AD

CARIACICA
BODASIOÇ

AFCANAÃ
PROMULGA

DO

"São (?)
Nossas",
sucesso
de Noel

Pedido do
fã ao seu

ídolo

Tira de me-
tal usada
para cor-
tar bolos

Fator que
dificulta a
mudança
de rotina

Expressão
típica dos
mineiros
(bras.)

Praticar o
esporte

de Cesar
Cielo

O dono do
escravo
(Ant.)

Hidrelétri-
ca no rio 
Uruguai

(SC)
Cidade do
Carnaval
de Congo

(ES)
Neil

Gaiman, 
escritor de
"Sandman"

A terra
que mana

leite e
mel (Bíb.)

A sauna, por seu país 
de origem

Filtros do
sangue
Local de

meditação

A terceira
vogal
Cobre

(símbolo)

Local de
filmagens 
Sucesso do
Boca Livre

Está aí
(pop.)

Filtrada (a
bebida)

Tecla de
gravação 
Letra da
rubrica

Face

Flor que
simboliza
a pureza

Junte;
ligue

Escavação que circundava
castelos medievais

Usar algo
pela pri-

meira vez

Número
(abrev.)
Cachaça

(pop.)

Aparelho 
que registra
velocidade,
distância
e tempo

de viagem
de um
veículo

Procedimento pelo qual tratamen-
tos novos devem passar para
serem

aprovados
Fruta

laxante
Vir ao
chão

Ligado,
em inglês

Gritos 
de dor

"O que é
(?) enjoa"

(dito)

Número
de pontas
da estrela

de davi

(?) de diamante: 60
anos de casamento

Anna Faris, atriz 
Que foi reconhecido

como váli-
do e publi-
cado ofi-
cialmente

Planta,
em tupi

"O
Romance
do Pavão
(?)", clás-

sico da
literatura
de cordel

2/on. 3/caá. 5/canaã. 9/cariacica — tacógrafo. 10/finlandesa.

Tocando piano
Dizem que um funcionário de uma empresa sofreu um 

acidente de
trabalho e machucou a mão. Então disse para o médico da 

empresa:
- E ai, doutor, é muito grave?

- Não, não é não.
- E eu vou poder tocar piano?

- Sim, em 1 ou 2 dias.
- Que legal! Eu nunca tinha tocado piano em minha vida!

Injeção
Conversa entre um operário e um médico.

- Doutor, eu preciso de uma injeção antibritânica.
- O senhor quer dizer antitetânica.

- Não, é antibritânica mesmo, pois eu me feri com uma 
chave inglesa.

Como no Polo Norte
Joãozinho chega em casa depois da escola. A mãe 

pergunta:
- Como foi na escola hoje, Joãozinho?

- Foi como no Polo Norte.
- Como assim, Polo Norte?

- Tudo abaixo de zero.



 Aniversariantes 
da Semana

Social
cristinekempp@gmail.com

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

Novo SUPERMERCADO ALLMAYER) Mal. Cândido Rondon - PR

Juliano Bortolon e a esposa Thelma comemoram o aniversário dele no próximo dia 17. Parabéns!
Maisa Weber Zajac e o Capitão Tiago Zajac. O casal 

comemora o aniversário dela amanhã (12). Felicidades! 

O tim tim da semana vai para a Lisete 
Loch que aniversaria neste dia 15 de 

março. Na foto acompanhada do 
marido Dario Loch

l QUINTA (11)
Alice Baumgardt, Tatiane Neitzke, 
Josiane Eliza Rech Rahn, Amanda 
Vanessa, Luana Bamberg, 
Leticia Eduarda Kuhn, Marcia 
Woeranowski, Sônia Vorpagel 
Tischer, Angélica Maria Trento, 
Luciane Renner, Lucimar Lamb

l SEXTA (12)
Melita Nogueira, Leo Martins, 
Adriana Holler, Marcia Luciane, 
Ivaine Machado, Vera Schadeck, 
Daniela Mombelli, Fabiula 
Wachholz, Diego Hermes, Maisa 
Weber Zajac, Jaqueline Andreia 
Martinello Koch, Diego Lambert, 
Evair Fernando Engelmann, 
Margarete Lemke, Amanda 
Borger

l SÁBADO (13) 
Luciane Rodrigues, Marcia 
Simon, Luciane Winter, Thais 
Silva, Samuel Rohde, Tainara 
Heinz, Sara Bunzen, Jefferson 
Schwambach, Kerlyn Wutzke 
Fidler, Angelica Werkhausen, 
Idinês Herpich

l DOMINGO (14) 
Daiane Dai, Beatriz Kowald, Creuza 
Correia, Anice Sonntag Alves, Dirlei 
Mantovani, Dirlei Mantovani, Juh 
Schwaab, Cristina Cordova

l SEGUNDA (15)
Djenifer Probest, Jamerson 
Jéssica Klein, Marcia Claudete, 
Vera Schadeck, Elisamar Groders 
Radtke, Debora Kruger, Valkiria 
G. Novelli, Bruna Bernardi, Janaína 
Mundt, Marcia Luiza, Jakson 
Debuss, Lisete Terezinha Marchry 
Loch, Carlos Alberto Baréa, 
Sandro L Adam, Tiago Comin, 
Micheli Jordane Sauer, Eder Melo, 
Mirta Schrader Gerhardt

l TERÇA (16)
Maria Alves, Vanusa Gonçalves, 
Jhonny Black, Marciel Escher, 
Gleci Weirich, Marcy Rauber, 
Angela Schmidt, Karine 
Neitzke, Francieli Haack, Liane 
Becker, Marciane Linck Sauer, 
Nelza Soschinske, Kimberly 
Andrzejewski, Daniel Bezerra, 
Martha Wolf, Einar Schiessl, Cris 
Maltauro, Simone Kowald Dutra, 
Mirazelia Schmidt

l QUARTA (17)
Zanete Schmitt, Sirlei Ribeiro da 
Silva, Laura Oviedo Echeverria, 
Claú Schommer Martinelli, Daniele 
Porcher, Mariane da Silva, 
Elisangela Silva, Ilda Trento 
Favarin, Kamily Fernandez, 
Ivonete Marques, Rubens 
Ringenberg, Ivanete Senturiao, 
Clarice Gonçalves, Juliano 
Bortolon, Silvio Jacob Johann
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Primeiros casos de Covid-19 eram 
confirmados no Paraná há quase um ano

O boletim semanal da dengue 
divulgado na terça-feira (09) pela 
Secretaria de Estado da Saúde con-
firmou 503 novos casos da doença 
e dois óbitos. Os dados acumulados 
no período epidemiológico, ini-
ciado em agosto do ano passado, 
registram 3.927 casos confirmados 
e nove óbitos, 36.658 notificações, 
18.846 casos descartados e 9.333 
em investigação.

No Paraná, 347 municípios têm 
notificações para a dengue e 223 
apresentam casos confirmados. 
O Estado tem até o momento 59 
municípios que apresentam inci-
dência proporcional acima de 50 
casos por 100 mil habitantes.

“Embora a preocupação atual 
seja com a pandemia do novo coro-
navírus não podemos descuidar dos 
demais agravos que infelizmente 
também levam nossos pacientes 
a óbito”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

Ele destaca que a secretaria 
tem realizado o trabalho de campo 
em conjunto com as regionais 

FORAM CINCO MORADORES DE CURITIBA E UM DE CIANORTE, TODOS VINDOS DE VIAGENS INTERNACIONAISÜ
A 11ª semana epidemiológica 

de 2020 já se encaminhava para o 
fim quando, em uma quinta-feira, 
12 de março, os primeiros seis casos 
de Covid-19 foram confirmados no 
Paraná. Cinco moradores de Curi-
tiba e uma de Cianorte (Noroeste), 
todos vindos de viagens inter-
nacionais, tiveram o diagnóstico 
positivo para o novo coronavírus. 
Desde o início do mês, a Secretaria 
de Estado da Saúde já monitorava 
casos suspeitos no Paraná.

A partir dali o próprio termo 
“semana epidemiológica” passou a 
fazer parte no vocabulário popular 
com mais frequência, assim como 
muitas outras palavras e nomencla-
turas. Até aquele momento, havia 
60 casos no Brasil, e o vírus iden-
tificado no finalzinho de 2019 na 
China já se espalhava por 116 paí-
ses. Foi exatamente no dia anterior, 
11 de março, que a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) mudou a 
classificação da doença e declarou 
a pandemia de Covid-19.

O radar no Paraná, porém, já 
estava ligado desde janeiro. Mesmo 
antes de o primeiro caso ser con-
firmado no País, o que ocorreria 
em fevereiro, a Secretaria da Saúde 
publicou uma Nota Informativa com 
orientações e cuidados a serem 
tomados. Alguns deles prevalecem 
até hoje, como a higienização das 

mãos e a etiqueta respiratória de 
cobrir o rosto ao tossir ou espir-
rar. Até o nome do vírus era outro 
naquele início de ano: então cha-
mado 2019-nCoV, ele seria bati-
zado pela OMS como SARS-CoV-2 
somente em 11 de fevereiro.

Nessa época o Paraná ainda 
passava por uma grande epidemia 
de dengue, dobrando os seus 
desafios. Essa é a primeira parte 
de um especial que aborda os 
diversos aspectos desse um ano 
de pandemia.

O Paraná fecharia março de 2020 
com 251 casos confirmados e os 
primeiros três óbitos pela doença. 
Também encerraria aquele primeiro 
mês pandêmico com uma série de 
medidas já adotadas para evitar a 
disseminação do vírus e o colapso 
do sistema de saúde.

EVOLUÇÃO
O próprio comportamento 

da pandemia mudou ao longo 
de um ano, com picos e quedas, 
e deixou no seu rastro 728.333 
pessoas infectadas e 12.711 mor-
tos pela doença até o momento, 
de acordo com boletim desta 
terça-feira (09). A primeira curva 
crescente durou de março até 
meados de agosto, quando os 
óbitos e contaminações come-
çaram então a diminuir.

SITUAÇÃO ATUAL
Mas são os números registrados 

nas últimas semanas os mais pre-
ocupantes até agora. A 9ª semana 
epidemiológica de 2021, encerrada 
no último sábado (06), foi a que 
mais pessoas morreram desde 
o início da pandemia, com 551 
falecimentos. Ao que tudo indica, 
deverá ser superada pela atual. 
No boletim de terça-feira (09) foi 
registrado recorde de mortes diárias 
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 Estão abertas as inscrições para 
o processo seletivo simplificado do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) para o Censo 2021. 
Nova Santa Rosa conta com oito vagas 
para Recenseadores, uma vaga para 
Agente Censitário Municipal e uma 
vaga para Agente Censitário Supervisor. 
Os agentes terão a base de trabalho 
em Nova Santa Rosa, mas também 
deverão atender o município de Maripá.

Um dos editais exige ensino 
fundamental completo e traz quase 
182 mil vagas para Recenseadores, 
distribuídas em 5.297 municípios do 
Brasil. O outro edital é para Agente 
Censitário Municipal e Agente Censi-
tário Supervisor, cargos que exigem 
ensino médio completo, e terá mais 
de 20 mil vagas espalhadas em 3.939 
cidades de todos os estados, além do 
Distrito Federal. As inscrições podem 
ser feitas no site da Cebraspe até o 
dia 15 de março de 2021.

IBGE oferece dez 
vagas temporárias 
para o Censo 2021 
em Nova Santa Rosa

no Paraná, 212 óbitos.

VACINAÇÃO
O avanço da vacinação traz espe-

ranças de que a pandemia pode 
ser superada. Na manhã de 18 de 
janeiro, o Paraná recebeu o primeiro 
lote de vacinas do Ministério da 
Saúde, com 265.600 doses da Coro-
navac, produzida pela Sinovac em 
parceria com o Instituto Butantan. 
Naquele mesmo dia, os primeiros 

profissionais de saúde eram vaci-
nados no Estado. No seguinte os 
imunizantes já chegavam às Regio-
nais de Saúde, enviados com as 
aeronaves do Estado. 

Até o final da manhã desta ter-
ça-feira (08) já tinham sido vacina-
dos 413.611 paranaenses, com a 
aplicação de 545.966 vacinas entre 
a primeira e a segunda dose, mais 
da metade das mais de 1 milhão 
de doses recebidas pelo Estado. 

Estado registra 503 novos casos de dengue e dois óbitos

para eliminar os criadouros do 
mosquito e reforçar as orientações 
para a população.

“Nosso trabalho continua 
sendo integrado com os muni-
cípios, juntamente com a partici-
pação dos paranaenses. Cerca de 
90% dos criadouros do mosquito 

transmissor da doença estão nos 
quintais e ambientes internos das 
residências. É importante que a 
comunidade esteja engajada no 
combate, eliminando os focos que 
se concentram em recipientes que 
acumulam água parada”, acres-
centou Beto Preto.

Os dois novos óbitos neste perí-
odo referem-se a uma mulher de 
23 anos e um homem de 36 anos, 
ambos sem comorbidades e resi-
dentes no município de Paranaguá, 
no Litoral do Estado. As mortes 
foram registradas nos dias 18 e 
24 de fevereiro, respectivamente.
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SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Claudio Bickel torna público que recebeu do IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Suinocultura implantada no Lote 
Rural nº 183/A184/B, Linha Marreco, Marechal Cândido Rondon, 
Paraná. Validade: 03/03/2027.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
Eduardo Gall Dalcin torna público que irá requerer ao IAT, Licença 
Ambiental Simplificada para Avicultura a ser implantada no Lote 
Rural nº 7/8, do 18º Perímetro, Marechal Cândido Rondon, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

ILSON BINSFELDT torna público que recebeu do IAT, a Licença 
Simplificada para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA TERMINAÇÃO 
a ser implantada no LOTE RURAL 47-B DO 22° PERÍMETRO – 
LINHA KM 13 PATO BRAGADO-PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ILSON BINSFELDT torna público que irá requerer ao IAT a Renova-
ção da Licença Simplificada para ATIVIDADE DE SUINOCULTURA 
TERMINAÇÃO a ser implantada no LOTE RURAL 47-B DO 22° 
PERÍMETRO – LINHA KM 13 PATO BRAGADO-PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Mario Luzani torna público que recebeu do IAT, Renovação de 
Licença Ambiental Simplificada para Avicultura implantada no Lote 
Rural nº 131-A, Gleba 02, Distrito de São Clemente, Santa Helena, 
Paraná. Validade: 05/03/2027.

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA
 A empresa abaixo torna público que recebeu do IAT a Licença 
Prévia para o empreendimento a seguir especificado: Empresa: 
CONDOMINIO VITORIA 
Atividade: Loteamento Residencial Vitória
 Endereço: CHACARA N° V-11.2.1, DA QUADRA N° 82 
Município: Maripá – PR 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
 A empresa abaixo torna público que irá requerer do IAT a Licença 
de Instalação para o empreendimento a seguir especificado: 
Empresa: CONDOMINIO VITORIA 
Atividade: Loteamento Residencial Vitória 
Endereço: CHACARA N° V-11.2.1, DA QUADRA N° 82 
Município: Maripá – PR

SÚMULA DE EMISSÃO RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EDEMAR KLEIN, torna   público que recebeu requer ao IAP, Renovação 
de Licença Operação, para Empreendimento de Suinocultura, porte 
pequeno, modalidade terminação, com validade até 27/07/2021, 
instalado na Linha Chapecó, município de Maripá, estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

EDEMAR KLEIN, torna   público que irá requerer ao IAT, Renova-
ção de Licença Ambiental Simplificada, para Empreendimento de 
Suinocultura, porte pequeno, modalidade terminação, instalada na 
Linha Chapecó, município de Maripá, estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

MARCIO BICKEL torna público que recebeu do IAT, a Licença de 
Instalação para AMPLIAÇÃO DA ATIVIDADE DE SUINOCULTURA 
UPL a ser implantada NO LOTE RURAL N°228/229/230A DO 35° 
PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO 
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MARCIO BICKEL torna público que irá requerer ao IAT, a Licença 
de Operação para AMPLIAÇÃO DA ATIVIDADE DE SUINOCUL-
TURA UPL instalada NO LOTE RURAL N°228/229/230A DO 35° 
PERÍMETRO, MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR.

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE REGULARIZAÇÃO 
DA LICENÇA SIMPLIFICADA

Marcos Elton Parlow, Rogeli Beatriz Lang Parlow e Imelda Lang 
torna público que recebeu do IAT, a Regularização da Licença 
Simplificada para atividade de avicultura, nº 183982, com validade 
até 24/06/2026 a ser implantada no Lote rural nº 126.B.4 da 2º 
Parte do 49º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Nova Santa 
Rosa, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Marcos Elton Parlow, Rogeli Beatriz Lang Parlow e Imelda Lang 
torna público que irá requerer ao IAT, a Licença Prévia para ativi-
dade de avicultura a ser implantada no Lote rural nº 126.B.4 da 
2º Parte do 49º Perímetro, Fazenda Britânia, Município de Nova 
Santa Rosa, Estado do Paraná

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

PAULO VICENTE SCHLINDWEIN, torna público que recebeu do 
IAT a Licença de Operação - Ampliação para Suinocultura, instalada 
no Lote Rural n° 169-D, do 46° Perímetro, no município de Entre 
Rios do Oeste – PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE 
RENOVAÇÃO DE OPERAÇÃO - AMPLIAÇÃO

PAULO VICENTE SCHLINDWEIN, torna público que irá requerer 
ao IAT a Renovação da Licença de Operação - Ampliação para 
Suinocultura, instalada no Lote Rural n° 169-D, do 46° Perímetro, 
no município de Entre Rios do Oeste – PR.

REQUER LICENÇA PRÉVIA
CCK - PRESTADORA DE SERVICOS URBANOS LTDA, portadora 
do CNPJ nº 00.090.515/0001-20, torna público que irá requerer ao 
Instituto Água e Terra - IAT a LICENÇA PRÉVIA para a atividade 
de coleta de resíduos não-perigosos e transportadora de resíduos 
não perigosos (classe II), localizada na EST. PATO BRAGADO A 
MARGARIDA, Zona Rural, Pato Bragado/PR.

Nesta semana o Lions Clube 
Aliança fez a aquisição de quatro 
cadeiras de rodas, sete cadeiras 
de banho e quatro andadores que 
serão inclusos no Banco Ortopé-
dico administrado pela entidade. A 
aquisição foi feita através do lucro 
obtido da campanha de pastel, 
realizada em dezembro de 2020.

Praticamente todos os equipa-
mentos que o Clube possui estão 
emprestados. O tempo de emprés-
timo é por três meses, havendo a 
necessidade, ele é prorrogado e 
quando esse equipamento retorna, 
caso necessário, são realizados os 

reparos, custeados pelo próprio 
Lions.

Para ter acesso aos equipamen-
tos, é preciso entrar em contato 
com um associado do clube que 
encaminhará a pessoa responsá-
vel ou diretamente com Marcos 
na Credivel e Vera pelo fone (45) 
99951-4376 . Para o empréstimo, é 
solicitado o preenchimento de um 
termo de responsabilidade pelo uso 
e conservação do equipamento, 
afinal de contas é algo que precisa 
ser bem cuidado para servir outras 
pessoas, pois não é cobrado pelo 
empréstimo desses itens.

De hoje, dia 10, até o dia 23 de 
março, estão abertas as inscrições 
para o Teste Seletivo nº 02/2021 
para o Processo de Seleção Sim-
plificado – PSS para profissionais 
da saúde. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.testeseletivo.
com.br, onde também consta o 
edital completo.

O edital também foi divulgado 
na terça-feira, dia 09, no Diário 
Oficial Eletrônico do município. 
Entre as justificativas do processo 
está a necessidade de manter a 

regularidade na oferta da saúde 
pública por parte do município 
e o aumento da demanda dos 
serviços de saúde devido à pan-
demia da Covid-19.

Estão sendo ofertadas vagas e 
cadastro de reserva para assistente 
social, enfermeiro, médicos, psicólogo 
e técnicos de enfermagem. Os salários 
variam de R$ 1.885,80 a R$ 21.931,87.

O teste seletivo compreenderá 
na realização de prova de títulos, 
cujo recebimento do material acon-
tecerá de 05 a 12 de abril.

Prefeitura rondonense realiza teste seletivo 
para contratação de profissionais da saúde

Departamento 
de Cultura de 
Quatro Pontes 
abre inscrições 

para formação de 
grupos folclóricos

Desde quarta-feira (10), 
seguindo até o dia 19, 

estão abertas as inscrições 
para formação de grupos 

folclóricos em Quatro 
Pontes. A iniciativa é do 

Departamento de Cultura, 
com a oferta de oficinas de 

dança alemã e dança italiana, 
categoria acima de 16 anos. 
As aulas serão ministradas 

pelo professor Marcio 
Cristiano da Silva.

Os interessados podem 
procurar a Casa da Cultura ou 
manter contato pelo telefone 

98821-7055 (WhatsApp). 
Lembrando que as inscrições 

e as oficinas são gratuitas.
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